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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 

 Pada bagian ini merupakan pembahasan tentang hasil pengujian yang sudah 

dilakukan. Pada bab ini juga berisi analisis tentang hasil dan pengujian yang sudah 

dilakukan. 

 

4.1. Pengujian Database 

 Pengujian pada database ini meliputi persiapan masukkan untuk database, yaitu 

mengubah format file dari .xls menjadi .csv untuk di-export ke database, Gambar 4.1 

merupakan data daftar mahasiswa dengan format .xlsx, kolom A berisi nim dari 

mahasiswa, kolom B berisi password mahasiswa. 

 

Gambar 4.1. Data mahasiswa berformat .xlsx. 

 

 Data berformat .xlsx akan di save as, dan dipilih format datanya menjadi .csv. 

Berikut gambar mengubah format .xlsx menjadi .csv : 

 

Gambar 4.2. Mengubah format .xlsx menjadi .csv. 
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 Gambar 4.3 merupakan data daftar mahasiswa dengan format .xlsx yang sudah 

diubah formatnya menjadi .csv : 

 

Gambar 4.3. Data mahasiswa berformat .csv. 

 

 Gambar 4.4 merupakan data daftar mahasiswa yang berada pada tabel user di 

database: 

 

Gambar 4.4. Tabel user database. 

 

4.2. Pengujian SSH 

 Pengujian pada SSH, dilakukan dengan cara user melakukan login ke server. 

Alamat IP server : 172.20.10.8 dengan port : 8022. Gambar berikut saat user login dan 

diminta untuk memasukkan password : 
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Gambar 4.5. User login ke server. 

 

Gambar 4.6 merupakan tampilan di sisi server saat user login : 

 

Gambar 4.6. User login, tampilan dari sisi server. 

Keterangan Gambar 4.6 : 

 1. Autentikasi server saat user terhubung ke server. 

 2. Autentikasi server saat user memasukkan id dan password. 

 3. Autentikasi sukses, user diijinkan. 

 

 Pengujian pada bagian ini yaitu user melakukan remote server untuk melihat 

direktori yang tersedia dan berpindah ke direktori yang diinginkan. Gambar 4.7 

merupakan saat user remote server : 

 

Gambar 4.7. User remote server. 
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Gambar 4.8. User remote server, tampilan dari sisi server. 

Keterangan Gambar 4.8 : 

1. User meminta request kepada server untuk membaca direktori yang tersedia. 

Server memeriksa ketersedian direktori yang tersedia untuk user, dan 

menampilkannya. 

2. User berpindah ke direktori yang tersedia. 

3. User  meminta request kepada server untuk membaca direktori yang 

tersedia, tidak ada direktori yang tersedia maka server menutup request.  
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4.3. Pengujian SFTP 

 Berikut ini merupakan hasil pengujian SFTP, dimana user dapat mengirimkan 

file ke server. 

 

Gambar 4.9. Pengiriman file oleh user. 

 

 Berikut gambar saat user mengirimkan file ke server tampak dari sisi server dan 

server menerima kiriman file dari user : 

 

Gambar 4.10. Pengiriman file, tampilan dari sisi server.  

Keterangan Gambar 4.10 : 

1. User melakukan perintah put untuk upload file ke server. 

2. Server menyetujui upload file oleh user, file berhasil ter-upload. 
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4.4. Pengujian manajemen file 

 4.4.1. Pembatasan file 

  Berikut ini merupakan pengujian manajemen file di server, yaitu 

 membatasi ukuran file kiriman user yang tidak lebih dari 5MB, pembatasan 

 ukuran ini dilakukan dengan cara sistem melakukan counter dengan 1024KB 

 dan apabila counter lebih dari 5 kali maka file akan gagal dikirimkan.  Pengujian 

 dilakukan dengan cara user mengirimkan file dengan ukuran yang lebih besar 

 dari 5MB. Berikut gambar user saat gagal mengirimkan file dengan ukuran lebih 

 besar dari 5MB : 

 

Gambar 4.11. File gagal terkirim. 

 

  User melakukan upload file ke server, server akan memeriksa file 

 dengan melakukan counter saat proses upload berlangsung, dan file yang di - 

 upload melebihi dari ukuran yang ditentukan, maka upload file akan failure.  

 

Gambar 4.12. File gagal terkirim tampak dari sisi server. 
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 4.4.2. Pengujian pemberitahuan email. 

  Untuk pemberitahuan email secara otomatis, dibuat sebuah akun email 

 sebagai akun email server, yang nantinya akan mengirimkan pesan kepada 

 mahasiswa. Alamat email server : tugaskuliah24@yahoo.com. 

  Berikut merupakan hasil pengujian pemberitahuan email kepada 

 mahasiswa tentang id dan password untuk melakukan login ke server. Berikut 

 gambar inbox email berisi pemberitahuan id dan password : 

 
Gambar 4.13. Pemberitahuan otomatis id dan password. 

    

 Berikut gambar inbox email berisi pemberitahuan bahwa file telah 

terkirim dan diterima oleh server: 

 

Gambar 4.14. Pemberitahuan otomatis file telah terkirim. 


