
BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan bagian dari fase construction dan fase transition, dimana 

telah dilakukan pengkodean aplikasi dan akan dilakukan implementasi aplikasi 

dan pengujian fungsi-fungsi aplikasi dengan metode Blackbox dan User 

Acceptance Test (UAT) sebagai bagian dari fase costruction dan akan dilakukan 

pengujian aplikasi terhadap pengguna, kemudian akan dilakukan pengamatan dari 

hasil pengujian tersebut untuk mengetahui kekurangan aplikasi dan kemudian 

dilakukan pengambilan kesimpulan sebagai bagian dari fase transition.  

5.1. Fase Construction 

Fase ini meliputi kegiatan pengkodean, implementasi dan pengujian dengan 

metode blackbox dan User Acceptance Test. Fase ini dilakukan setelah fase 

elaboration selesai dilakukan, karena fase construction bisa dilaksanakan setelah 

fase sebelumnya selesai dilakukan. Fase ini adalah fase dimana pembuat aplikasi 

mulai membangun aplikasi berdasarkan hasil fase inception dan fase elaboration. 

5.1.1. Implementasi  

Tahapan implementasi merupakan tahapan dimana aplikasi yang telah 

dirancang, dianalisa dan dibangun, lalu diuji kelayakannya untuk selanjutnya 

dioperasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan kelayakannya. 

Berikut ini akan dijelaskan tentang implementasi dari analisis dan perancangan 

yang telah dilakukan terhadap aplikasi koranriaunet berbasis client-server pada 

sistem operasi android ini. 

5.1.2. Lingkungan Pengembang 

Pada prinsipnya setiap desain sistem yang telah dirancang memerlukan 

sarana pendukung yaitu berupa peralatan yang berperan untuk menunjang 

penerapan sistem pada instansi atau perusahaan terkait. Peralatan yang dibutuhkan 

antara lain perangkat keras (hardware) berupa komputer, smartphone dan 

pendukung jaringan, serta perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 
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mengoperasikan sistem. Adapun lingkungan implementasi yang dibutuhkan untuk 

membangun aplikasi ini antara lain.  

1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Bagian ini menjelaskan hardware yang digunakan dalam proses 

membangun pada sistem android. Adapun perangkat keras (Hardware) yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi android ini terlihat pada Tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5.1. Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 

No. Perangkat Keras 

1. Prosessor Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz 

2. Main Board Intel 

3. Memory 6 GB 

4. VGA Intel® HD Graphics 

5. Harddisk 500 GB 

6. Monitor Generic PnP Monitor, Display 14 inc 

7. Keyboard + mouse  

8. Smartphone Android 

Aplikasi akan dibangun untuk android dengan versi minimal perangkat 

keras pada sisi client, spesifikasi yang dibutuhkaan adalah:  

a. Android versi 4.2 (Jellybean). 

b. Level API 18. 

c. Memory 1 GB. 

d. Harddisk 8 GB. 
 

2. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak dilakukan setelah analisa sistem telah 

didapatkan baik desain struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar 

muka dan prosedur pengkodean. Tahap ini akan menterjemah kebutuhan 

perangkat lunak dari tahap requirements ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya di bawah ini adalah 

spesifikasi perangkat lunak (software) yang di gunakan pada proses pembuatan 

sistem android dapat dilihat pada Tabel 5.2 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5.2. Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 

No Perangkat Lunak Kegunaan 

1.   Emulator Android Testing Aplikasi 

2.  Rational Unified Process Coding & Debugging Aplikasi 

3.  Android Studio, SDK, JDK, ADT  Tools pengembangan 

4.  Java dan PHP Script Program 

5.  Adobe Photoshop CC 2015 Image Editing 

6.  UML, Visio 2016 Rancangan Sistem 

7.  Koneksi internet Browser 

8.  Windows 10 Pro 64-bit  Operating System 

5.1.3. Lingkungan Implementasi 

Untuk lingkungan implementasi pada aplikasi ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak diantaaranya: 

1. Perangkat keras : Smartphone Android Sony Xperia Z2 

2. Perangkat lunak : Sistem Operasi Android 6.0.1 (Marshmallow) 

: Level API 26 

Dalam implementasi aplikasi ini dipasang di sebuah penyedia layanan 

hosting dengan domain http://www.koranriau.net untuk mengaksesnya 

menggunakan browser. 

5.1.4. Tahap-tahap Implementasi 

Pada tahap-tahap implementasi ini akan dijelaskan bagaimana tahapan 

yang penulis lakukan dalam implementasi aplikasi yang telah dibangun.  

5.1.5. Instalasi Connector Penghubung ke Hosting 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab analisa dan perancangan, connector 

penghubung  mempunyai  peran  penting  dalam  aplikasi  koranriaunet berbasis 

client-server pada sistem operasi android ini. Connector ini berperan sebagai 

penghubung antara aplikasi di android dengan server, sehingga untuk bisa 

implementasi aplikasi yang telah dibuat, kita harus meletakan connector di 

hosting. 

http://www.koranriau.net/
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File connector ini di letakan di directory serverpilot  pada server. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

Gambar 5.1. Letak Directory serverpilot  Penghubung 

Connector penghubung dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

secara umum connector ini berisi source code yang bekerja meneruskan query 

dan respon dari client dan server. 

5.1.6. Implementasi Basis Data 

Pembuatan database dilakukan dengan menggunakan database MySQL. 

Berikut merupakan tampilan basisdata aplikasi koranriaunet: 
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1. Database Sistem (db_koranriaunet) 

 

Gambar 5.2. Database Sistem koranriaunet  

2. Struktur Tabel bookmark 
 

 

Gambar 5.3. Struktur Tabel bookmark 

3. Struktur Tabel wpdi_comments 
 

 
Gambar 5.4. Struktur Tabel wpdi_comments 
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4. Struktur Tabel wpdi_post 
 

 

Gambar 5.5. Struktur Tabel wpdi_post 

 

5. Struktur Tabel wpdi_terms 
 

 

Gambar 5.6. Struktur Tabel wpdi_terms 
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6. Struktur Tabel wpdi_term_relationship 
 

 

Gambar 5.7. Struktur Tabel wpdi_term_relationship 

 

7. Struktur Tabel wpdi_term_taxonomy 
 

 
 

Gambar 5.8. Struktur Tabel wpdi_term_taxonomy 

 

8. Struktur Tabel wpdi_users 
 

 

Gambar 5.9. Struktur Tabel wpdi_users 
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5.1.7. Instalasi Aplikasi Koranriaunet 

Tahap ini merupakan tahap memasang aplikasi koranriaunet yang telah 

dibangun berdasarkan analisa dan perancangan. Aplikasi dipasang pada perangkat 

android. Perangkat android yang digunakan yaitu smartphone Sony Xperia Z2. 

Untuk melakukan instalasi aplikasi, cukup klik aplikasi koranriaunet yang telah di 

pakcage ke dalam format *.apk (koranriaunet.apk) pada perangkat android dan 

selesai. Aplikasi siap dijalankan. 

5.1.8. Implementasi Unjuk Kerja Aplikasi Android 

Implementasi unjuk kerja pada perangkat android merupakan tahap unjuk 

kerja aplikasi yang telah dibangun langsung di perangkat android. Implementasi 

kali ini menggunakan smartphone Sony Xperia Z2 dengan sistem operasi android 

versi 6.0.1 (Marshmallow). 

1. Menampilkan Headline News dan Berita Utama 

Gambar 5.10 memperlihatkan kegiatan menampilkan headline news dan 

berita utama pada perangkat android. 

 
Gambar 5.10. Menampilkan Headline News dan Berita Utama 
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Gambar 5.10 merupakan halaman menampilkan headline news dan berita 

utama pada aplikasi android. Pada halaman ini user juga dapat memilih menu 

pada aplikasi yang tersedia.  

Sistem yang dibangun berjalan dengan baik di perangkat android, hal ini 

dilihat dari keberhasilan aplikasi dalam menampilkan headline news dan berita 

utama dari server dan menampilkannya di perangkat android. 

2. Menampilkan Artikel Berita Lengkap 

Gambar 5.11 menampilkan artikel berita lengkap pada perangkat android. 

 
Gambar 5.11. Menampilkan Artikel Berita Lengkap 
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Gambar 5.3 merupakan halaman untuk menampilkan artikel berita lengkap. 

Pada halaman ini user juga dapat melihat berita terkait, melakukan bookmark 

serta melakukan komentar maupun melihat komentar pada artikel berita. 

3. Menampilkan Menu 

Gambar 5.12 menampilkan menu pada perangkat android. 

 

Gambar 5.12. Menampilkan Menu 

Gambar 5.12 merupakan halaman menampilkan menu untuk melihat menu 

yang tersedia. Pada halaman ini user dapat memilih menu kategori berita, 

sempena berita daerah, berita terpopuler minggu ini, bookmark serat segarkan 

halaman. 
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4. Menampilkan Kategori Berita 

Gambar 5.13 menampilkan kategori berita pada perangkat android.  

 
Gambar 5.13. Menampilkan Kategori Berita 

Gambar 5.13 merupakan halaman menampilkan kategori berita. Pada 

halaman ini user juga dapat memilih sesuai kakegori beita yang ingin dilihat 

seperti berita nasional, internasional, politik, bisnis, peristiwa, tabiaat jantan, 

selekeh, hiburan, hukum, bola, pendidikan, sosbud dan opini. 
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5. Menampilkan Menu Sempena Daerah 

Gambar 5.14 menampilkan halaman berita sempena daerah  pada perangkat 

android. 

 

Gambar 5.14. Menampilkan Kategori Berita Sempena Daerah 

Gambar 5.14 merupakan halaman berita sempena daerah. Pada halaman ini 

user juga dapat memilih berita seputar yang ada di Riau seperti berita yang ada di 

Pekanbaru, Dumai, Inhu, Inhil, Rohul, Rohil, Siak, Bengkalis, Kuansing, 

Pelalawan, Kampar dan Meranti. 
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6. Menampilkan Halaman Berita Terpopuler Minggu Ini 

Gambar 5.15 menampilkan halaman berita terpopuler minggu ini pada 

perangkat android. 

 

Gambar 5.15. Menampilkan Halaman Berita Terpopuler Minggu Ini 
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7. Menampilkan Input Halaman Bookmark 

Gambar 5.16 menampilkan input halaman bookmark pada perangkat 

android. 

 

Gambar 5.16. Menampilkan Input Halaman Bookmark 

Gambar 5.16 merupakan halaman input bookmark untuk menyimpan 

halaman yang ingin disimpan. Pada halaman input bookmark user dapat 

melakukan penyimpanaan dengan dua cara baik melalui cara penyimpanan pada 

halaman home atau pada berita lengkap. 
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8. Menampilkan Halaman Bookmark 

Gambar 5.17 menampilkan halaman bookmark pada perangkat android. 

 

 
Gambar 5.17. Menampilkan Halaman Bookmark 

Gambar 5.17 merupakan halaman menampilkan bookmark untuk melihat 

halaman yang telah disimpan. Pada halaman ini user juga dapat memilih daftar 

halaman yang ingin dihapus baik secara semua atau hanya beberapa. 
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9. Menampilkan Halaman Komentar 

Gambar 5.18 menampilkan halaman komentar pada saat meninggalkan 

komentar dan melihat komentar yang sudah ada pada sebuah artikel berita  pada 

perangkat android. 

 

Gambar 5.18. Menampilkan Halaman Komentar 

Gambar 5.18 merupakan halaman menampilkan komentar serta memberi 

komentar. Untuk melakukan komentar pada aritkel berita user diharuskan 

melakukan pemilihan daftar media sosial sebagai verifikasi untuk login pemilik 

media sosial. 
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10. Menampilkan Halaman Share Berita 

Gambar 5.19 menampilkan halaman share berita pada perangkat 

android. 

 

Gambar 5.19. Menampilkan Halaman Share Berita  

Gambar 5.19 merupakan halaman Share berita. Untuk melakukan share 

pada aritkel berita user diharuskan melakukan pemilihan daftar media sosial 

sebagai verifikasi untuk login pemilik media sosial pada halaman berita yang akan 

di share. 

11. Menampilkan Halaman Pencarian 

Gambar 5.20 menampilkan halaman pencarian pada perangkat android 
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Gambar 5.20. Menampilkan Halaman Pencarian  

Gambar 5.20 merupakan halaman pencarian untuk melakukan pencarian 

berita yang ingin pembaca cari. Pada halaman ini pembaca diharuskan 

memasukkan kata kunci yang ingin pembaca cari sesuai yang ingin dibaca. 

Sistem akan menampilkan list berita sesuai yang pembaca cari. 

12. Menampilkan Halaman Keluar Dari Aplikasi  

Gambar 5.21 menampilkan halaman keluar dari aplikasi perangkat 

android 

 
Gambar 5.21. Menampilkan Halaman Keluar Dari Aplikasi  
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5.1.9. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan untuk melihat hasil implementasi, apakah berjalan 

sesuai tujuan atau masih terdapat kesalahan-kesalahan. Metode pengujian sistem 

ini menggunakan User Acceptance Testing (UAT) dan pengujian blackbox bentuk 

pengujian ini untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada pada sistem tersebut telah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

5.1.10. User Acceptance Test (UAT) 

Pengujian aplikasi dengan metode User Acceptance Test (UAT) dilakukan 

pada konteks penerimaan aplikasi oleh pihak terkait berdasarkan kepada 

requirement yang telah disetujui. Tujuan dari pengujian ini adalah agar dapat 

mengetahui apakah aplikasi dapat diterima atau tidak oleh pihak pengguna. 

Pengujian UAT merupakan pengujian yang akan diserahkan kepada 

pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi harapan 

pengguna dan berkerja seperti yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan terhadap 

2 orang pegawai Koranriau.net yaitu pengelola website Bapak Asep Nurjaman, 

S.Pd dan Bapak Wahyu wakil pimpinan redaksi serta 3 orang masyarakat. Berikut 

adalah pertanyaan kuisioner yang ditujukan dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. User Acceptance Test (UAT) 

No Uraian Pertanyaan 

Hasil 

Berhasil / 

Diterima  

Tidak 

Berhasil 

1.  Bagaimana kinerja aplikasi ? √  

2.  Apakah semua fitur dapat diakses dengan baik? √  

3.  Apakah terjadi kesalahan dalam menampilkan data 

ataupun dalam penginputan data? 
√ 

 

4. Apakah aplikasi koranriau.net berbasis Android ini 

mudah digunakan (user friendly)? 
√ 

 

5.  Apakah menu-menu pada aplikasi koranriau.net 

berbasis Android ini mudah dipahami atau dipelajari? 
√ 

 

6. Ketikan aplikasi di jalankan apakah ada terjadi 

kesalahan/error? 
√ 
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Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan terhadap 2 orang pegawai 

Koranriau.net yaitu pengelola website Bapak Asep Nurjaman, S.Pd dan Bapak 

Wahyu Abdillah wakil pimpinan redaksi. 

Tabel 5.4. Hasil Pengujian User Acceptance Test Oleh Pengelola Website. 

Pertanyaan 
Hasil 

Berhasil/diterima Tidak berhasil 

1   - 

2   - 

3   - 

4   - 

5   - 

6   - 

User yang menjadi tester aplikasi Koranriau.net berbasis android ini adalah 

Bapak Asep Nurjaman, S.Pd. Bapak Asep merupakan pengelola website di 

Koranriau.net. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 5.22.  

 

Gambar 5.22. Proses Pengujian oleh Bapak Asep Nurjaman, S.Pd 
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Tabel 5.5. Hasil Pengujian User Acceptance Test oleh Bapak Wahyu Abdillah. 

Pertanyaan 
Hasil 

Berhasil/diterima Tidak berhasil 

1   - 

2   - 

3   - 

4   - 

5   - 

6   - 

User yang menjadi tester aplikasi Koranriau.net berbasis android adalah 

Bapak Wahyu Abdillah. Bapak Wahyu Abdillah merupakan wakil pimpinan 

redaksi pada Koranriau.net. 

 

Gambar 5.23. Proses Pengujian Oleh Wakil Pimpinan Redaksi pada Koranriau.net 

Berikut ini adalah daftar pernyataan untuk pengujian UAT yang ditujukan 

untuk masyarakat apakah aplikasi berhasil atau gagal dalam manampilkan 

informasi yang berhubungan dengan Koranriau.net yaitu: 
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Tabel 5.6. Hasil Pengujian User Acceptance Test Yusri Ardi. 

No Uraian Pertanyaan 

Hasil 

Berhasil / 

Diterima  

Tidak 

Berhasil 

1.  Bagaimana kinerja aplikasi ? √  

2.  Apakah semua fitur dapat diakses dengan baik? √  

3.  Apakah terjadi kesalahan dalam menampilkan data 

ataupun dalam penginputan data? 
√ 

 

4. Apakah aplikasi koranriau.net berbasis Android ini 

mudah digunakan (user friendly)? 
√ 

 

5.  Apakah menu-menu pada aplikasi koranriau.net 

berbasis Android ini mudah dipahami atau dipelajari? 
√ 

 

6. Apakah aplikasi Android ini dapat membantu dan 

memudahkan user dalam mendapatkan informasi? 
√ 

 

7. Ketikan aplikasi di jalankan apakah ada terjadi 

kesalahan/error? 
√ 

 

 

 

Gambar 5.24. Proses Pengujian Oleh Ysuri Ardi Masyarakat  
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Tabel 5.7. Hasil Pengujian User Acceptance Test Khairul Huda. 

No Uraian Pertanyaan 

Hasil 

Berhasil / 

Diterima  

Tidak 

Berhasil 

1.  Bagaimana kinerja aplikasi ? √  

2.  Apakah semua fitur dapat diakses dengan baik? √  

3.  Apakah terjadi kesalahan dalam menampilkan data 

ataupun dalam penginputan data? 
√ 

 

4. Apakah aplikasi koranriau.net berbasis Android ini 

mudah digunakan (user friendly)? 
√ 

 

5.  Apakah menu-menu pada aplikasi koranriau.net 

berbasis Android ini mudah dipahami atau dipelajari? 
√ 

 

6. Apakah aplikasi Android ini dapat membantu dan 

memudahkan user dalam mendapatkan informasi? 
√ 

 

7. Ketikan aplikasi di jalankan apakah ada terjadi 

kesalahan/error? 
√ 

 

 

 

Gambar 5.25. Proses Pengujian Oleh Khairul Huda Masyarakat  
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Tabel 5.8. Hasil Pengujian User Acceptance Test Saprizal 

No Uraian Pertanyaan 

Hasil 

Berhasil / 

Diterima  

Tidak 

Berhasil 

1.  Bagaimana kinerja aplikasi ? √  

2.  Apakah semua fitur dapat diakses dengan baik? √  

3.  Apakah terjadi kesalahan dalam menampilkan data 

ataupun dalam penginputan data? 
√ 

 

4. Apakah aplikasi koranriau.net berbasis Android ini 

mudah digunakan (user friendly)? 
√ 

 

5.  Apakah menu-menu pada aplikasi koranriau.net 

berbasis Android ini mudah dipahami atau dipelajari? 
√ 

 

6. Apakah aplikasi Android ini dapat membantu dan 

memudahkan user dalam mendapatkan informasi? 
√ 

 

7. Ketikan aplikasi di jalankan apakah ada terjadi 

kesalahan/error? 
√ 

 

 

 

Gambar 5.26. Proses Pengujian Oleh Saprizal Masyarakat 
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5.1.11. Pengujian Blackbox Aplikasi Koranriaunet 

Tahapan pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang 

dibangun telah sesuai dengan yang di harapakan. Pada tahap pengujian sistem ini 

perangkat keras yang digunakan yaitu smartphone Sony Xperia Z2. Sedangkan 

material pengujian untuk sistem ini menggunakan berita yang telah dimasukan 

oleh editor (admin) ke database pada server koranriau.net. Pengujian yang akan 

dilakukan adalah pengujian akses ke sistem dan pengujian fungsionalitas sistem 

menggunakan metode blackbox. Tujuan utama dari pengujian sistem adalah 

untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen dari sistem 

telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu metode pengujian 

jenis ini dikenal dengan pengujian blackbox. Adapun hasil dari pengujian ini 

dapat dilihat pada Tabel 5.9. 
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Tabel 5.9. Pengujian Aplikasi Dengan Metode Blackbox 

No. 
Nama 

Pengujian 
Deskripsi 

Perangkat 

Android 
Prekondisi 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 
Kesimpulan 

1. Menampilkan 

daftar headline 

news dan 

berita terbaru 

pengujian untuk 

menampilkan daftar 

headline news dan 

berita terbaru pada 

menu Home 

Sony Xperia 

Z2 

 

 

- 

Klik logo 

aplikasi pada 

perangkat 

Android 

 

 

- 

Tampil daftar 

headline news 

dan berita terbaru 

Tampil daftar 

headline 

news dan 

berita terbaru 

Benar 

2. Menampilkan 

detail headline 

news dan 

berita terbaru 

pengujian untuk 

menampilkan 

detail berita pada 

headline news 

dan berita terbaru 

pada menu Home 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar 

headline news 

dan berita 

terbaru tampil 

Pilih salah satu 

berita 

pada daftar 

headline 

news dan berita 

terbaru 

 

 

 

- 

Tampil detail 

berita headline 

news dan berita 

terbaru 

Tampil detail 

berita 

headline 

news dan 

berita terbaru 

Benar 

3. Menampilkan 

daftar kategori 

berita 

Pengujian untuk 

menampilkan 

daftar kategori berita 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar 

headline 

news dan 

berita terbaru 

tampil 

Klik tombol 

Menu dan pilih 

Kategori 

 

 

- 

Tampil daftar 

kategori berita 

Tampil daftar 

kategori 

berita 

Benar 

4. Menampilkan 

daftar berita 

dari kategori 

Pengujian untuk 

menampilkan daftar 

berita sesuai dengan 

kategori yang dipilih 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar 

kategori berita 

tampil 

Pilih salah 

satu kategori 

berita yang 

tersedia 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tampil daftar 

berita 

berdasarkan 

kategori yang 

dipilih 

 

 

 

 

 

 

 

Tampil daftar 

berita 

berdasarkan 

kategori yang 

dipilih 

 

 

 

 

 

 

Benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pencarian 

berita 

Pengujian dengan 

memasukkan 

“kata kunci” yang 

cocok dengan berita 

yang ada 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar 

kategori 

berita tampil 

Ketikkan 

Keyword yang 

ingin dicari 

Keyword 

“ustadz abdul 

somad” 

Tampil daftar 

berita yang cocok 

dengan keyword 

“ustadz abdul 

somad” 

Tampil daftar 

berita yang 

cocok dengan 

keyword 

“ustadz abdul 

somad” 

Benar 
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No. 
Nama 

Pengujian 
Deskripsi 

Perangkat 

Android 
Prekondisi 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 
Kesimpulan 

  Pengujian dengan 

memasukkan 

“kata kunci” yang 

tidak cocok dengan 

berita yang ada 

  Ketikkan 

Keyword yang 

ingin dicari 

Keyword 

“jilbabbb” 

Tampil pesan 

“Tidak Ada Data 

Terkait Dengan 

Pencarian Anda” 

Tampil pesan 

”Tidak Ada 

Data Terkait 

Dengan 

Pencarian 

Anda” 

Benar 

  Pengujian dengan 

membiarkan 

“kata kunci” kosong 

  Kosongkan 

keyword 

 

 

 

- 

Tampil kotak 

dialog dengan 

pesan “anda 

belum 

menginputkan 

kata kunci 

pencarian” 

Aplikasi not 

responding 

dan force 

close 

Tidak Benar 

6. Artikel berita 

lengkap 

Pengujian untuk 

menampilkan 

artikel berita secara 

lengkap 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar 

headline news 

dan berita 

terbaru tampil 

Pilih salah satu 

berita yang 

tersedia 

 

 

- 

Tampil artikel 

berita lengkap 

Tampil 

artikel berita 

lengkap 

Benar 

7. Daftar 

bookmark 

Pengujian untuk 

menampilkan daftar 

bookmark 

Sony Xperia 

Z2 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar 

bookmark  

Klik tombol 

Menu dan pilih 

bookmrk 

 

- 

Tampil daftar 

bookmark  

Tampil daftar 

bookmark 

Benar 

8. Simpan 

bookmark 

Pengujian untuk 

melakukan simpan 

ke bookmark 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar berita 

tampil 

Pilih salah satu 

berita 

 

- 

Melakukan 

proses 

penyimpanan 

pada halaman 

bookmark 

Tampil detail 

halaman 

yang telah di 

simpan pada 

bookmark 

Benar 
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No. 
Nama 

Pengujian 
Deskripsi 

Perangkat 

Android 
Prekondisi 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 
Kesimpulan 

9. Hapus 

bookmark 

Pengujian untuk 

melakukan hapus 

bookmark 

 Daftar berita 

tampil 

Klik icon hapus 

pada bagian atas  

daftar berita 

tersimpan 

 

- 

Menampilkan 

dialog “hapus 

semua artikel” 

Terhapsu 

semua 

aritikel berita 

yang 

tersimpan 

Benar 

  Pengujian dengan 

menghapus satu 

artikel berita yang 

tersimpaan 

 Daftar berita 

tampil 

Klik icon hapus 

pada bagian  

daftar berita 

yang ingin 

dihapus 

 

 

- 

Menampilakn 

dialog “hapus 

artikel (Judul 

Artikel) ini” 

Terhapus 

artikel berita 

tersebut 

Benar 

10. Daftar berita 

terkait 

Pengujian untuk 

menampilkan 

daftar berita terkait 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar berita 

terkait 

Pilih salah satu 

berita 

 

- 

Tampil daftar 

berita terkait 

Tampil daftar 

berita terkait  

Benar 

11. Daftar berita 

terpopuler 

minggu ini 

Pengujian untuk 

menampilkan daftar 

berita terpopuler 

minggu ini 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar berita 

terpopuler 

minggu ini 

Pilih tombol 

menu berita 

terpopuler 

minggu ini 

 

 

- 

Tampil daftar 

berita terpopuler 

minggu ini 

Tampil daftar 

berita 

terpopuler 

minggu ini 

Benar 

 Detail berita 

terpopuler 

minggu ini 

Pengujian untuk 

menampilkan detail 

berita terpopuler 

minggu ini 

Sony Xperia 

Z2 

Daftar berita 

terpopuler 

minggu ini 

Pilih salah 

satu berita 

terpopuler yang 

tersedia 

 

 

- 

Tampil detail 

berita terpopuler 

minggu ini 

Tampil detail 

berita 

terpopuler 

minggu ini 

Benar 

12. Tambah 

komentar 

Pengujian untuk 

menginputkan 

komentar pada 

sebuah berita 

Sony Xperia 

Z2 

Artikel berita 

lengkap 

Ketikkan “nama 

komentator” 

“isi komentar” 

Nama 

komentator 

“Dedi” dan  

isi komentar 

“testing input 

komentar” 

Komentar 

tersimpan pada 

artikel berita 

yang dibuka 

Komentar 

tersimpan 

pada artikel 

berita yang 

dibuka 

Benar 



140 

 

No. 
Nama 

Pengujian 
Deskripsi 

Perangkat 

Android 
Prekondisi 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 
Kesimpulan 

     Ketikkan “nama 

komentator” dan 

kosongkan “isi 

komentar” 

Nama 

komentator 

“Boby” 

Komentar gagal 

disimpan 

Komentar 

tersimpan 

pada artikel 

berita yang 

dibuka 

Tidak Benar 

     Ketikkan 

“isi komentar” 

dan kosongkan 

“nama 

komentator” 

Isi komentar 

“testing 

komentar 

tanpa nama 

komentator” 

Komentar gagal 

disimpan 

Komentar 

tersimpan 

pada artikel 

berita yang 

dibuka 

Tidak Benar 

     Kosongkan 

“nama 

komentator” 

dan “isi 

komentar” 

 

 

- 

Komentar gagal 

disimpan 

Komentar 

tersimpan 

pada artikel 

berita yang 

dibuka 

Tidak Benar 

13. Daftar 

komentar 

Petunjuk untuk 

menampilkan daftar 

komentar yang telah 

ada pada satu artikel 

berita  

Sony Xperia 

Z2 

Artikel berita 

lengkap 

tampil 

Klik jumlah 

komentar pada 

bawa artikel 

berita lengkap 

 

 

- 

Daftar komentar 

tampil 

Daftar 

komentar 

tempil 

Benar 

 Detail 

komentar 

Pengujian untuk 

menampilkan daftar 

komentar yang telah 

ada  

Sony Xperia 

Z2 

Daftar 

komentar 

tampil  

Pilih salah satu 

komentar yang 

gtelah ada 

 

 

- 

Detail komentar 

tampil 

Detail 

komentar 

tampil 

Benar 
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No. 
Nama 

Pengujian 
Deskripsi 

Perangkat 

Android 
Prekondisi 

Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Didapat 
Kesimpulan 

14. Share berita Pengujian untuk 

melakukan share 

berita pada social 

media 

Sony Xperia 

Z2 

Artikel berita 

lengkap 

Klik icon share 

pada bagian atas 

artikel berita 

lengkap 

 

 

- 

Tampil daftar 

social media 

Tampil daftar 

social media 

Benar 

 



142 

 

5.1.12. Kesimpulan Pengujian Sistem 

Hasil pengujian blackbox menunjukkan bahwa aplikasi berbasis android 

telah dapat melakukan fungsinya dengan baik dan juga telah beroperasi dengan 

baik dan menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan user. Sedangkan UAT 

menunjukkan aplikasi yang dibangun sudah sesuai keinginan user. Jadi, 

kesimpulannya pengujian sistem berbasis android ini diterima dengan baik oleh 

pengguna. 

5.2. Fase Transition 

Setelah menyelesaikan fase construction, pengerjaan aplikasi dan testing 

tiap fungsi pada aplikasi dengan metode blackbox dan user acceptance test 

dianggap telah selesai dilakukan, sehingga kemudian beralih ke fase terakhir yaitu 

fase transition. Fase ini merupakan fase dimana akan dilakukan deploying 

aplikasi untuk melihat kekurangan aplikasi oleh pembuat aplikasi, dan kemudian 

diambil kesimpulan tentang penggunaan aplikasi. 

5.2.1. Pengujian Akses Aplikasi Koranriau.net 

Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses hasil dari 

sistem, yaitu memperlihatkan aplikasi koranriau.net yang telah dibangun bisa 

diakses melalui  berbagai perangkat android dan berbagai versi android. Hasil 

dari pengujian dapat dilihat halaman home telah tampil dan semua menu serta 

fitur dapat digunakan. Kemudian pembuktian dilakukan untuk membuktikan 

bahwa konten yang ditampilkan di sistem sesuai dengan database server. Untuk 

alamat website yang digunakan sebagai server koranriau.net untuk Android 

adalah www.koranriau.net/wp-json/wp/v2/posts. 

Pada Tabel 5.10 menjelaskan pengujian akses ke aplikasi koranriau.net 

menggunakan beberapa perangkat bersistem operasi android.  

 

 

 

 

 

http://www.koranriau.net/wp-json/wp/v2/posts
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Tabel 5.10. Pengujian Akses ke Aplikasi Koranriau.net Dari Device Android 

Tanggal Pukul 
Perangkat 

Android 

Versi 

Android 
Provider Pengujian Hasil Ket 

12 Febuari 

2018 – 

10.00 PM 

Sony 

Xperia Z2 

Android 6.0.1 

(Marshmallow) 

 

 

 

  

As 

(T-sel) 
Koneksi ke server Berhasil - 

Daftar headline news 

dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita headline 

news dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Daftar kategori berita Berhasil Sesuai database 

Daftar berita 

Sempena daerah 
Berhasil Sesuai database 

Artikel berita lengkap Berhasil Sesuai database 

Pencarian berita Berhasil 

Berita dengan 

“kata kunci” 

ditemukan 

Daftar bookmark Berhasil Sesuai database 

Simpan bookmark Berhasil Sesuai database 

Hapus bookmark Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terkait Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terpopuler 

minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita 

terpopuler minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Tambah komentar 

berita 
Berhasil Data tersimpan 

Daftar komentar berita Berhasil Sesuai database 

Detail komentar Berhasil Sesuai database 

Share berita Berhasil - 

12 Febuari 

2018  – 

11.35 PM 

OPPO 

1201 

Android 5.1  

(Lollipop) 

XL 

 
Koneksi ke server Berhasil - 

Daftar headline news 

dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita headline 

news dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Daftar kategori berita Berhasil Sesuai database 

Daftar berita 

Sempena daerah 
Berhasil Sesuai database 

Artikel berita lengkap Berhasil Sesuai database 
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Pencarian berita Berhasil 

Berita dengan 

“kata kunci” 

ditemukan 

Daftar bookmark Berhasil Sesuai database 

Simpan bookmark Berhasil Sesuai database 

Hapus bookmark Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terkait Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terpopuler 

minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita 

terpopuler minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Tambah komentar 

berita 
Berhasil Data tersimpan 

Daftar komentar berita Berhasil Sesuai database 

Detail komentar Berhasil Sesuai database 

Share berita Berhasil - 

12 Febuari 

2018 – 

14.00 PM 

Xiaomi 

Redmi 

Note 4 

Android 6.0 

(Marshmallow) 

Axis Koneksi ke server Berhasil - 

Daftar headline news 

dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita headline 

news dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Daftar kategori berita Berhasil Sesuai database 

Daftar berita 

Sempena daerah 
Berhasil Sesuai database 

Artikel berita lengkap Berhasil Sesuai database 

Pencarian berita Berhasil 

Berita dengan 

“kata kunci” 

ditemukan 

Daftar bookmark Berhasil Sesuai database 

Simpan bookmark Berhasil Sesuai database 

Hapus bookmark Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terkait Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terpopuler 

minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita 

terpopuler minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Tambah komentar 

berita 
Berhasil Data tersimpan 

Daftar komentar berita Berhasil Sesuai database 
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Detail komentar Berhasil Sesuai database 

Share berita Berhasil - 

12 Febuari 

2018 – 

17.00 PM 

Samsung 

Galaxy J2 

Prime 

Android 6.0.1 

(Marshmallow) 

As 

(T-sel) 
Koneksi ke server Berhasil - 

Daftar headline news 

dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita headline 

news dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Daftar kategori berita Berhasil Sesuai database 

Daftar berita 

Sempena daerah 
Berhasil Sesuai database 

Artikel berita lengkap Berhasil Sesuai database 

Pencarian berita Berhasil 

Berita dengan 

“kata kunci” 

ditemukan 

Daftar bookmark Berhasil Sesuai database 

Simpan bookmark Berhasil Sesuai database 

Hapus bookmark Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terkait Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terpopuler 

minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita 

terpopuler minggu ini 
Berhasil Sesuai database 

Tambah komentar 

berita 
Berhasil Data tersimpan 

Daftar komentar berita Berhasil Sesuai database 

Detail komentar Berhasil Sesuai database 

Share berita Berhasil - 

12 Febuari 

2018 – 

17.40 PM 

Sony 

Xperia Z2 

Android 6.0.1 

(Marshmallow) 

Axis Koneksi ke server Berhasil - 

Daftar headline news 

dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Detail berita headline 

news dan berita terbaru 
Berhasil Sesuai database 

Daftar kategori berita Berhasil Sesuai database 

Daftar berita 

Sempena daerah 
Berhasil Sesuai database 

Artikel berita lengkap Berhasil Sesuai database 



146 

 

5.2.2. Kesimpulan Pengujian Akses 

Setelah dilakukan beberapa pengujian terhadap aplikasi yang telah 

dibangun, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Berikut 

kesimpulannya:  

a. Aplikasi koranriau.net yang dibangun untuk perangkat Android, dapat 

melakukan koneksi ke server dan dapat menampilkan konten berita sesuai 

dengan analisa dan perancangan. 

b. Aplikasi yang dijalankan di beberapa perangkat android yang berbeda 

merk, versi android dan berbeda operator yang memperoleh hasil yang 

berbeda. 

c. Konten berita yang ditampilkan di perangkat Android semua telah sesuai 

dengan database yang di-server kecuali pada perangkat yang mengalami 

force close. 

d. Untuk beberapa pengujian yang mengalami kegagalan disebabkan beberapa  

kemungkinan. Diantaranya, koneksi jaringan internet yang kurang stabil dan 

server belum up atau respon yang terlalu lama. 

e. Untuk pengembangan lebih lanjut agar ditambahkan fitur detail agenda dan 

zooming guna mengoptimalkan fungsi aplikasi koranriau.net. 

 

Pencarian berita Berhasil 

Berita dengan 

“kata kunci” 

ditemukan 

Daftar bookmark Berhasil Sesuai database 

Simpan bookmark Berhasil Sesuai database 

Hapus bookmark Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terkait Berhasil Sesuai database 

Daftar berita terpopuler  Berhasil Sesuai database 

Detail berita Berhasil Sesuai database 

Tambah komentar  Berhasil Data tersimpan 

Daftar komentar berita Berhasil Sesuai database 

Share berita Berhasil - 


