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BAB IV

Pengujian dan Analisis

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian sistem setar analisis dari hasil

pengujian tersebut. Tujuan pengujian adalah memastikan kinerja sistem sesuai dengan

perancangan yang sudah dibahas di BAB III serta mengetahui tingkat keberhasilan

setiap spefifikasi yang telah diajukan. Pengujian yang dilakukan meliuti pengujian

jaringan sistem dan pengujian sistem perangkat lunak.

4.1. Jaringan LAN di Sistem

Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan komputer server

web/database dengan komputer-komputer lainnya yang digunakan oleh User. Hubungan

antar komputer adalah dengan menggunakan kabel LAN yang terhubung kedalam

sebuah switch. Hasil percobaan ditunjukkan padal Tabel 2 :

Tabel 2. Hasil Pengujian Sambungan LAN antar Komputer dan Switch

Komputer Status

Komputer Server Web/Database Terhubung

Komputer 1 (Dokter) Terhubung

Komputer 2 (Perawat) Terhubung

Komputer 3 (Apoteker) Terhubung

Berdasarkan Tabel 2 komputer-komputer dalam sistem dapat terhubung ke

dalam jaringan LAN. Setiap User mampu terhubung ke Komputer server web/database.

4.2. Pengujian Halaman Login

Pengujian ini dilakukan dengan mencoba fungsi login di sistem perangkat

lunak. User memasukkan Username dan Password kedalam kolom yang tersedia,

apabila Username dan Password sesuai dengan yang tersimpan di database maka User
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dapat masuk ke dalam halaman utama sesuai dengan Role masing-masing. Adapun

langkah-langkah gambar proses dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4.1. Screenshot tampilan Halaman Login yang belum terisi

Gambar 4.2. Screenshot tampilan Halaman Login yang Terisi

Setelah memasukkan Username dan Password User langkah selanjutnya adalah

klik tombol Log In yang ada. Sistem lalu mencocokkan data yang tertera di kolom

dengan data User yang tersimpan di database. Apabila Username dan Password yang

dimasukkan salah atau tidak sesuai dengan data di database, maka akan muncul pesan

error.
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Gambar 4.3. Screenshot tampilan Halaman Error Login

Apabila Username dan Password yang dimasukkan sesuai dengan data yang

tersimpan di database maka user akan masuk ke halaman utama. Setiap User juga

mempunyai Role yang tersimpan di database dalam tabel User. Apabila Username dan

Password benar sistem juga mengecek type Role mereka di database dan

menguhubungkan User ke Halaman Utama yang sesuai dengan Role mereka.

Halaman login di website mampu bekerja dengan baik. Pesan error akan keluar

apabila Username dan Password salah. Halama login mampu membedakan tiap User

sesuai dengan role masing-masing dan menghubungkan User ke halaman utama apabila

Username dan Password benar.

4.3. Pengujian Halaman Utama

Terdapat 3 Halaman utama di sistem ini yang terbagi untuk tiap-tiap role user.

Dokter, Perawat, atau Apoteker. Tiap Menu di halaman utama bermodel drop down,

jadi setiap Menu bila di klik akan terbuka dan tertutup kembali bila di klik lagi.

Realisasi tampilan halaman utama ini adalah dengan menggunakan Angular JS,

sehingga User tidak perlu berpindah-pindah halaman untuk dapat mengakses dan

menggunakan semua fitur yang sesuai dengan Role masing-masing.
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4.3.1. Pengujian Halaman Utama untuk Role Dokter

Gambar 4.4. Screenshot tampilan Halaman Utama untuk Dokter

Halaman Utama untuk Dokter terdiri dari 4 Menu utama.

1. Daftar Pasien Baru untuk mendaftar pasien baru ke dalam database klinik dokter

serta melihat semua pasien yang terdaftar di sistem.

2. Daftar Buku Pasien untuk memasukkan data kunjungan pasien ke klinik dokter.

3. Buku Pasien untuk melihat seluruh masukkan buku pasien yang sudah terdaftar

di sistem.

4. Obat untuk melihat dan mengubah data obat yang tersedia di klinik dokter.
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Gambar 4.5. Screenshot tampilan Menu Daftar Pasien Baru untuk Role Dokter (kolom

kosong)

Di dalam Menu ini Dokter dapat menambah data pasien yang baru pertama kali

datang ke klinik. Setelah memasukkan data, klik tombol Simpan untuk menyimpan data,

atau klik tombol reset untuk menghapus inputan data di textbox. Terdapat pula daftar

semua pasien yang sudah tardaftar di klinik, tabel pasien ini terupdate secara real time

tanpa perlu refresh halaman. Langsung dari tabel terdapat pula opsi untuk menghapus

data Pasien (penggunaan utama untuk membenarkan typo/salah tulis). Penyimpanan

menggunakan fungsi scope di Angular JS untuk kemudahan pemrosesan data dan

memungkinkan tampilan data di tabel berubah secara real time sesuai dengan data yang

tersimpan di database (data di sistem diperbarui setiap selesai proses penyimpanan data

baru). Perintah penyimpanan sendiri terpisah di file php.

Gambar 4.6. Screenshot tampilan Menu Daftar Pasien Baru untuk Role Dokter (kolom

terisi)
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Gambar 4.7. Screenshot tampilan Menu Daftar Pasien Baru untuk Role Dokter (setelah

penyimpanan)

Gambar 4.8. Screenshot tampilan Menu Daftar Buku Pasien untuk Role Dokter (kolom

kosong)

Di menu ini Dokter dapat mendaftar dan mencacat data kunjungan pasien ke

klinik dokter. Nama dipilih dari dropdown menu yang mencakup data dari daftar pasien.

Hari Tanggal menggunakan fungsi input date di html untuk dapat memilih tanggal.

Solusi Obat dipilih dari dropdown menu yang mencakup data dari daftar obat di

database. Terdapat pula tabel Buku Pasien yang akan menampilkan seluruh data
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kunjungan pasien yang terdaftar. Di sini juga terdapat opsi untuk menghapus data Buku

Pasien.

Gambar 4.9. Screenshot tampilan Menu Daftar Buku Pasien untuk Role Dokter (kolom

terisi)

Gambar 4.10. Screenshot tampilan Menu Daftar Buku Pasien untuk Role Dokter

(setelah penyimpanan)
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Gambar 4.11. Screenshot tampilan Menu Buku Pasien untuk Role Dokter (kolom

kosong)

Tujuan utama Buku Pasien ini adalah memproses lebih lanjut data buku pasien

yang sebelumnya diproses oleh Perawat, atau bisa juga digunakan untuk

mengubah/mengupdate data buku pasien. Terdapat tabel Buku Pasien yang sama seperti

menu Daftar Buku Pasien. Form untuk mengubah data buku pasien sedikit berbeda

dengan Form daftar Buku Pasien, disini pacuan yang digunakan adalah ID masukkan

buku pasien bukan nama dari pasien.

Gambar 4.12. Screenshot tampilan Menu Buku Pasien untuk Role Dokter (kolom terisi)
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Gambar 4.12. Screenshot tampilan Menu Buku Pasien untuk Role Dokter (setelah

penyimpanan)

Gambar 4.13. Screenshot tampilan Menu Obat untuk Role Dokter (kolom kosong)

Di menu ini Dokter dapat melihat daftar obat yang terdaftar termasuk jumlah yang

tersedia dan keterangan tiap-tiap obat. Dokter juga dapat mengupdate jumlah obat yang

ada di dalam database secara langsung menggunakan form dibawahnya.
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Gambar 4.14. Screenshot tampilan Menu Obat untuk Role Dokter (kolom terisi)

Gambar 4.15. Screenshot tampilan Menu Obat untuk Role Dokter (setelah

penyimpanan)

Fungsi-fungsi di halaman utama untuk Role Dokter bekerja dengan baik.

Dokter mampu mendaftar pasien baru, melihat tabel data pasien, menambah buku

pasien baru, mengupdate buku pasien, melihat tabel data buku pasien, melihat tabel data

obat, dan mengupdate tabel data obat.
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4.3.2 Pengujian Halaman Utama untuk Role Perawat

Gambar 4.16. Screenshot tampilan Halaman Utama untuk Perawat

Halaman Utama untuk Perawat terdiri dari 2 Menu utama.

1. Daftar Pasien Baru untuk mendaftar pasien baru ke dalam database klinik dokter

serta melihat semua pasien yang terdaftar di sistem.

2. Daftar Buku Pasien untuk memasukkan data kunjungan pasien ke klinik dokter.

Gambar 4.17. Screenshot tampilan Menu Daftar Pasien Baru untuk Role Perawat

(kolom kosong)
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Menu ini sama persis dengan menu Daftar Pasien Baru untuk Dokter. Perawat

dapat menambah data pasien yang baru pertama kali datang ke klinik. Setelah

memasukkan data, klik tombol Simpan untuk menyimpan data, atau klik tombol reset

untuk menghapus inputan data di textbox. Terdapat pula daftar semua pasien yang

sudah tardaftar di klinik, tabel pasien ini terupdate secara real time tanpa perlu refresh

halaman. Langsung dari tabel terdapat pula opsi untuk menghapus Data Pasien

(penggunaan utama untuk membenarkan typo/salah tulis).

Gambar 4.17. Screenshot tampilan Menu Daftar Pasien Baru untuk Role Perawat
(kolom terisi)

Gambar 4.18. Screenshot tampilan Menu Daftar Pasien Baru untuk Role Perawat
(setelah penyimpanan)
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Gambar 4.19. Screenshot tampilan Menu Daftar Buku Pasien untuk Role Perawat

(kolom kosong)

Menu Daftar Buku Pasien untuk Perawat berbeda dengan milik Dokter.

Perawat hanya bisa mendaftarkan  data nama, tanggal, dan catatan ke dalam Buku

Pasien. Catatan diisi perawat dengan informasi keluhan dan gejala awal yang

ditanyakan oleh pasien. Informasi ini lalu akan diproses lebih lanjut oleh dokter.

Terdapat pula tabel Buku Pasien.

Gambar 4.20. Screenshot tampilan Menu Daftar Buku Pasien untuk Role Perawat

(kolom terisi)
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Gambar 4.21. Screenshot tampilan Menu Daftar Buku Pasien untuk Role Perawat

(setelah penyimpanan)

Fungsi-fungsi di halaman utama untuk Role Perawat bekerja dengan baik.

Perawat mampu mendaftar pasien baru, melihat tabel data pasien, menambah buku

pasien baru (sesuai dengan hak), dan melihat tabel data buku pasien.

4.3.3 Halaman Utama untuk Role Apoteker

Gambar 4.22. Screenshot tampilan Halaman Utama untuk Role Apoteker
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Halaman Utama untuk Apoteker terdiri dari 2 Menu utama.

1. Buku Pasien untuk melihat data kunjungan pasien ke klinik dokter. Termasuk

didalamnya data obat yang dibutuhkan.

2. Obat untuk melihat dan mengubah data obat yang tersedia di klinik dokter.

Gambar 4.23. Screenshot tampilan Menu Buku Pasien untuk Role Apoteker

Gambar 4.24. Screenshot tampilan Menu Obat untuk Role Apoteker (kolom kosong)

Di menu ini Apoteker dapat melihat daftar obat yang terdaftar termasuk jumlah

yang tersedia dan keterangan tiap-tiap obat. Apoteker juga dapat mengupdate jumlah

obat yang ada di dalam database secara langsung menggunakan form dibawahnya.
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Gambar 4.25. Screenshot tampilan Menu Obat untuk Role Apoteker (kolom terisi)

Gambar 4.26. Screenshot tampilan Menu Obat untuk Role Apoteker (setelah

penyimpanan)

Fungsi-fungsi di halaman utama untuk Role Apoteker bekerja dengan baik.

Apoteker mampu melihat tabel data buku pasien, melihat tabel data obat, dan

mengupdate tabel data obat.


