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BAB 5 

PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN  

 

 Dalam bab ini  akan dibahas mengenai pengujian terhadap hasil dari 

penelitian menggunakan metode black-box testing. Pengujian akan dilaksanakan 

pada saat user tidak login, user login dengan role penerima jasa, user login dengan 

role penyedia jasa, dan juga user login dengan role administrator. 

 

5.1 User tidak Login 

Berikut adalah pengujian black box yang dilakukan untuk menguji fitur 

yang akan digunakan oleh user yang tidak melakukan login terlebih dahulu. 

 Pengujian Proses Pemesanan 

Tabel 5.1 merupakan hasil pengujian pada proses pemesanan  pada saat user 

tidak  login.  

Tabel 5.1 Pengujian Proses Pemesanan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan dropdown 

jenis jasa  

Menampilkan 

halaman login 

dengan pesan 

error 

Menampilkan 

halaman login 

dengan pesan “Anda 

terditeksi belum 

login, silahkan login 

untuk menlanjutkan 

pemesanan anda” 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Melihat Penyedia Jasa 

Tabel 5.2 merupakan hasil pengujian proses melihat penyedia jasa yang 

terdaftar pada saat user tidak login. 

Tabel 5.2 Pengujian Proses Melihat Penyedia Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan salah satu 

jasa yang 

ditampilkan pada 

kolom “Services”  

Menampilkan 

penyedia jasa 

yang tersedia 

berdasarkan 

jasa yang 

ditekan 

Menampilkan 

penyedia jasa yang 

tersedia berdasarkan 

jasa yang ditekan. 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Login 

Tabel 5.3 merupakan hasil pengujian proses login, tabel pengujian berisi 

data dari pengujian saat menekan tombol login tanpa mengisi field, menekan 

tombol login dengan mengisi data yang tidak terdaftar, dan menekan tombol login 

dengan data yang terdaftar. 

Tabel 5.3 Pengujian Proses Login 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

Login tanpa mengisi 

field e-mail dan 

Password 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan “Isi e-

mail dan Password” 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Login dan mengisi 

field e-mail dan 

Password dengan 

data yang salah  

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan “E-

mail atau Password 

salah” 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Login dan mengisi 

field e-mail dan 

Password dengan 

data yang benar 

Menampilkan 

halaman utama 

sesuai dengan 

role 

Menanmpilkan 

halaman utama 

dengan fungsi yang 

tersedia sesuai 

dengan role 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Pendaftaran 

Tabel 5.4 merupakan hasil pengujian  proses pendaftaran, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian saat menekan tombol submit tanpa mengisi field, 

menekan tombol submit dengan mengisi data yang tidak seharusnya, menekan 

tombol submit dengan data yang sudah terdaftar, dan menekan tombol submit 

dengan data yang benar. 

Tabel 5.4 Pengujian Proses Pendaftaran 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi field data 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan 

“Please fill out this 

field” 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tetapi 

Retype Password 

tidak sesuai dengan 

Password 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan 

“Password tidak 

sama” 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi nama, 

email atau nomor 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan 

“Please fill out this 

field” 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

telepon dengan 

benar 

4 Menekan tombol 

Submit dengan 

mengisi field data 

dengan benar 

Kembali ke 

halaman awal  

Kembali ke halaman 

awal dan  

Sesuai 

Mengirimkan 

email pada 

alamat yang 

didaftarkan 

Mendapatkan email 

baru dari Terimajasa 

di email yang 

didaftarkan 

Sesuai 

5 Menekan tombol 

Submit dengan data 

yang sudah 

didaftarkan 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan “Data 

yang anda daftarkan 

sudah terdaftar” 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Forgot Password 

Tabel 5.5 merupakan tabel dari pengujian Forgot Password, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol submit tanpa mengisi field, 

menekan tombol submit dengan mengisi data yang tidak seharusnya, menekan 

tombol submit dengan data yang sudah terdaftar, dan menekan tombol submit 

dengan data yang benar. 

Tabel 5.5 Pengujian Proses Forgot Password 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi field data 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan “Isi 

alamat e-mail dan 

kode captcha dengan 

benar” 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tapi captcha 

tidak sesuai dengan 

captcha yang ada 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan “Kode 

captcha yang anda 

masukan salah” 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi  e-mail 

dengan benar 

Menampilkan 

informasi. 

Menampilkan 

informasi “Jika e-

mail yang anda 

masukan terdaftar, 

maka password baru 

sudah dikirimkan 

pada e-mail anda” 

Sesuai 

4 Menekan tombol 

Submit dengan 

mengisi field data 

dengan benar 

Kembali ke 

halaman awal  

Kembali ke halaman 

awal 

Sesuai 

Mengirimkan 

email pada 

alamat yang 

didaftarkan 

Mendapatkan email 

baru dari Terimajasa 

Sesuai 
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5.2 Penerima Jasa 

Berikut adalah pengujian black box yang dilakukan untuk menguji fitur 

yang akan digunakan oleh user dengan role penerima jasa. 

 Pengujian Proses Pemesanan 

Tabel 5.6 merupakan tabel dari pengujian pemesanan, tabel pengujian berisi 

data dari pengujian pada saat menekan tombol submit tanpa mengisi field, 

menambahkan jumlah pekerjaan, menambahkan permintaan khusus, melakukan 

perubahan data diri, dan menekan tombol submit tanpa menyetujui persetujuan. 

Tabel 5.6 Pengujian Proses Pemesanan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

Next tanpa mengisi 

field 

Tetap pada 

halaman field 

yang belum 

diisi 

Tetap pada halaman 

field yang belum diisi 

Sesuai 

2 Menambah jumlah 

pekerjaan 

Menambah 

form jenis 

pekerjaan 

sesuai dengan 

jumlah 

pekerjaan 

Menampilkan form 

jenis pekerjaan 

sesuai dengan jumlah 

pekerjaan 

Sesuai 

3 Menambahkan 

permintaan khusus 

Menampilkan 

form 

permintaan 

khusus 

Menampilkan form 

permintaan khusus 

yang dapat diisi 

Sesuai 

4 Mengubah data diri 

pada saat 

pemesanan lain 

sedang berlansung 

Menampilkan 

form yang yang 

hanya dapat 

dibaca 

Menampilkan form 

yang yang hanya 

dapat dibaca 

Sesuai 

5 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mencentang 

pernyataan detail 

pesanan sesuai 

dengan yang 

diinginkan 

Menampilkan 

peringatan 

Menampilkan 

peringatan untuk 

memastikan detail 

program sesuai 

dengan apa yang 

diinginkan 

Sesuai 

6 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mencentang setuju 

dengan pesetujuan 

yang sudah dibuat 

Menampilkan 

peringatan 

Menampilkan 

peringatan untuk 

menyetujui setiap 

persetujuan yang 

sudah dibuat 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Lihat Pesanan 

Tabel 5.7 merupakan tabel dari pengujian lihat pesanan, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol pesananmu yang terdapat pada 

nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan isi deskripsi pesanan, 

menekan tombol lihat pembayaran saya, dan merubah status pesanan yang 

ditampilkan. 

Tabel 5.7 Pengujian Lihat Pesanan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

pesananmu 

Menampilkan 

daftar pesanan 

penerima jasa 

Daftar pesanan 

penerima jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol lihat 

penawaran jika 

pesanan belum 

ditangani 

Tombol lihat 

penawaran muncul 

jika pesanan belum 

ditangani 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol 

pembayaran 

jika pesanan 

sedang 

dikerjakan 

Tombol pembayaran 

muncul jika pesanan 

sedang dikerjakan 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol chat 

jika pesanan 

sedang 

dikerjakan 

Tombol chat muncul 

jika pesanan sedang 

dikerjakan 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol lihat 

pembayaran 

jika pesanan 

sedang 

dikerjakan 

Tombol lihat 

pembayaran muncul 

jika pesanan sedang 

dikerjakan 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol 

masukan jika 

pesanan sudah 

selesai 

Tombol masukan 

muncul jika pesanan 

sudah selesai 

Sesuai 

Menampilkan 

dropdownbox 

untuk memilih 

status pesanan 

Terdapat 

dropdownbox untuk 

memilih status 

pesanan yang 

ditampilkan 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

2 Menekan isi dari 

deskripsi pesanan 

Menampilkan 

deskripsi 

pesanan  

Menampilkan 

window yang 

menampilkan 

deskripsi pesanan 

yang dipilih 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

lihat pembayaran 

saya 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

yang telah 

dilakukan atas 

pesanan yang 

dipilih 

Menampilkan 

window yang 

menampilkan daftar 

pembayaran yang 

sudah dilakukan 

terhadap pesanan 

yang dipilih 

Sesuai 

4 Memilih status 

pesanan  

Menampilkan 

pesanan sesuai 

dengan status 

yang dipilih 

Mengganti isi tabel 

menjadi pesanan 

dengan status yang 

dipilih 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Penawaran 

Tabel 5.8 merupakan tabel dari pengujian lihat penawaran, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol pesananmu yang terdapat pada 

nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan isi deskripsi pesanan 

dan merubah status pesanan yang ditampilkan. 

 

Tabel 5.8 Pengujian Proses Lihat Penawaran 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

lihat penawaran 

Menampilkan 

daftar 

penawaran atas 

pesanan 

penerima jasa 

Daftar penawaran 

pesanan penerima 

jasa ditampilkan 

dalam bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol untuk 

melihat 

masukan 

penyedia jasa 

Menampilkan nama 

toko penyedia jasa 

yang jika ditekan 

akan menampilkan 

masukan untuk 

penyedia jasa 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

pilih pada salah satu 

penyedia jasa 

Merubah 

kolom 

penyedia jasa 

pada pesanan 

yang dipilih  

Kolom penyedia jasa 

pada kolom yang 

dipilih berubah 

menjadi nama toko 

penyedia jasa 

Sesuai 

Mengirim 

email detail 

Mendapatkan email 

mengenai 

pembayaran uang 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

pembayaran 

uang muka 

muka untuk pesanan 

yang dipilih 

Merubah status 

pesanan 

menjadi 

menunggu 

pembayaran 

uang muka 

Status pesanan 

berubah menjadi 

menunggu 

pembayaran uang 

muka 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Pembayaran 

Tabel 5.9 merupakan tabel dari pengujian pembayaran, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol pembayaran pada halaman 

pesananmu. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan submit dari pada 

form pembayaran 

Tabel 5.9 Pengujian Proses Pembayaran 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

pembayaran 

Menampilkan 

info 

pembayaran 

Menampilkan info 

tujuan pembayaran 

Sesuai 

Menampilkan 

form 

konfirmasi 

pembayaran 

Menampilkan form 

yang menampung 

bukti pembayaran 

dan jumlah yang 

dibayarkan 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi field yang 

dibutuhkan pada 

form pembayaran 

Menyimpan 

data 

pembayaran 

Pembayaran 

penerima jasa 

disimpan untuk 

dievaluasi oleh pihak 

administrator 

Sesuai 

 

 Pengujian Fitur Chat 

Tabel 5.10 merupakan tabel dari pengujian fitur chat, tabel pengujian berisi 

data dari pengujian pada saat menekan tombol chat pada halaman pesananmu, 

menampilkan chat, dan menakan tombol send pada form chat. 

Tabel 5.10 Pengujian Fitur Chat 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

chat 

Menampilkan 

form chat  

Menampilkan form 

chat  

Sesuai 

Menampilkan 

chat 

sebelumnya 

Menampilkan chat 

sebelumnya, jika 

tidak ada chat 

sebelumnya, maka 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

akan menampilkan 

belum ada chat 

2 Menekan tombol 

Send setelah 

mengisi field pesan 

Menyimpan 

pesan 

Pesan disimpan 

sesuai dengan yang 

diisikan 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

pesananmu 

Tampilan kembali 

pada halaman 

pesananmu 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Memberi Masukan untuk Penyedia Jasa 

Tabel 5.11 merupakan tabel dari pengujian proses pemberian masukan 

untuk penyedia jasa, tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan 

tombol masukan penilaian pada halaman pesananmu, menakan tombol submit pada 

form masukan. 

Tabel 5.11 Pengujian Proses Memberi Masukan untuk Penyedia Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

masukan penilaian 

Menampilkan 

form masukan 

penyedia jasa  

Merubah halaman 

menjadi form 

masukan untuk 

penyedia jasa  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi field 

masukan 

Menyimpan 

masukan 

Masukan disimpan Sesuai 

Menyimpan 

rating 

Melakukan update 

rating penyedia jasa 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

pesananmu 

Tampilan kembali 

pada halaman 

pesananmu 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Ubah Profile 

Tabel 5.12 merupakan tabel dari pengujian proses ubah profile, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol my profile pada nav-

bar dan menakan tombol submit pada form ubah profile. 

Tabel 5.12 Pengujian Proses Ubah Profile 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

my profile 

Menampilkan 

data profile 

dalam bentuk 

form  

Tampilan berubah 

menjadi form yang 

didalamnya berisi 

data profile.  

Sesuai 

Menampilkan 

e-mail dan 

nomor telepon 

E-mail dan nomor 

telepon ditampilkan 

dalam bentuk form 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

dalam form 

readonly 

yang hanya dapat 

dibaca 

2 Mengetik ulang 

password 

Menampilkan 

form untuk 

mengetik ulang 

password 

Muncul form untuk 

mengetik ulang 

password 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit tanpa 

merubah data 

Menyimpan 

data profile 

Data profile 

disimpan 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

my profile 

Tampilan kembali 

pada halaman my 

profile 

Sesuai 

4 Menekan tombol 

Submit dengan 

merubah data 

Menyimpan 

data profile 

Data profile 

disimpan 

Sesuai 

Mengirimkan e-

mail 

pemberitahuan 

bahwa 

perubahan data 

berhasil 

Mendapatkan e-mail 

bahwa pembaharuan 

profile berhasil 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Pendaftaran Penyedia Jasa 

Tabel 5.13 merupakan tabel dari pengujian proses pendaftaran penyedia 

jasa, tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol daftarkan 

saya pada form yang tersedia di bawah profile penerima jasa dan pada saat menakan 

tombol submit pada form pendaftaran penyedia jasa. 

Tabel 5.13 Pengujian Proses Pendaftaran Penyedia Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

daftarkan saya 

Menampilkan 

form 

pendaftaran 

penyedia jasa  

Tampilan berubah 

menjadi form 

pendaftaran 

penyedia jasa  

Sesuai 

2 Mencentang 

pilihan jasa 

Menampilkan 

daftar jenis jasa 

yang dapat 

dipilih 

Menampilkan form 

jenis jasa dari pilihan 

jasa yang dipilih 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi form 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

Muncul pesan “Data 

yang anda isikan 

tidak boleh kosong” 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

pendaftaran 

penyedia jasa 

Tampilan kembali 

pada halaman 

pendaftaran 

penyedia jasa 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

4 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi data 

dengan benar 

Menyimpan 

data penyedia 

jasa 

Data penyedia jasa 

disimpan 

Sesuai 

 

5.3 Penyedia Jasa 

Berikut adalah pengujian black box yang dilakukan untuk menguji fitur 

yang akan digunakan oleh user dengan role penyedia jasa. 

 Pengujian Proses Lihat Daftar Pekerjaan 

Tabel 5.14 merupakan tabel dari pengujian lihat daftar pekerjaan, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol daftar pekerjaan 

yang terdapat pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan 

isi deskripsi pesanan, menekan tombol selesai, dan merubah status pesanan yang 

ditampilkan. 

 

Tabel 5.14 Pengujian Proses Lihat Daftar Pekerjaan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

daftar pekerjaan 

Menampilkan 

daftar 

pekerjaan yang 

diambil 

Daftar pekerjaan 

yang diambil 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol chat 

jika pesanan 

sedang 

dikerjakan 

Tombol chat muncul 

jika pesanan sedang 

dikerjakan 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol selesai 

pada saat 

pesanan sedang 

dikerjakan 

Tombol selesai 

muncul pada saat 

pesanan sedang 

dikerjakan 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol 

masukan jika 

pesanan sudah 

selesai 

Tombol masukan 

muncul jika pesanan 

sudah selesai tetapi 

belum diberi 

masukan 

Sesuai 

Menampilkan 

dropdownbox 

untuk memilih 

status 

pekerjaan 

Terdapat 

dropdownbox untuk 

memilih status 

pekerjaan yang 

ditampilkan 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

2 Menekan isi dari 

deskripsi pesanan 

Menampilkan 

deskripsi 

pesanan  

Menampilkan 

window yang 

menampilkan 

deskripsi pesanan 

yang dipilih 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

selesai 

Merubah status 

pesanan 

menjadi 

menunggu 

pelunasan, jika 

sudah lunas, 

maka status 

akan menjadi 

selesai 

Status pesanan 

berubah menjadi 

menunggu 

pelunasan, jika 

penerima jasa sudah 

membayar lunas, 

maka status akan 

menjadi selesai 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar 

pekerjaan 

setelah status 

pekerjaan di 

update 

Menampilkan daftar 

pekerjaan dengan 

status pesanan yang 

sudah di update 

Sesuai 

4 Memilih status 

pesanan  

Menampilkan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

status yang 

dipilih 

Mengganti isi tabel 

menjadi pekerjaan 

dengan status yang 

dipilih 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Memberi Masukan untuk Penerima Jasa 

Tabel 5.15 merupakan tabel dari pengujian proses pemberian masukan 

untuk penerima jasa, tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan 

tombol masukan penilaian pada halaman daftar perkerjaan, menakan tombol submit 

pada form masukan. 

Tabel 5.15 Pengujian Proses Memberi Masukan untuk Penerima Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

masukan penilaian 

Menampilkan 

form masukan 

penerima jasa  

Merubah halaman 

menjadi form 

masukan untuk 

penerima jasa  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi field 

masukan 

Menyimpan 

masukan 

Masukan disimpan Sesuai 

Menyimpan 

rating 

Melakukan update 

rating penerima jasa 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

pesananmu 

Tampilan kembali 

pada halaman 

pesananmu 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Lihat Pesanan Baru 

Tabel 5.16 merupakan tabel dari pengujian lihat pesanan baru, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol pesanan baru yang 

terdapat pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan nama 

pemesan dan menekan isi deskripsi pesanan. 

 

Tabel 5.16 Pengujian Proses Lihat Pesanan Baru 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

pesanan baru 

Menampilkan 

daftar pesanan 

baru yang 

dapat diambil 

Daftar pesanan baru 

yang dapat diambil 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol ajukan 

penawaran  

Tombol ajukan 

penawaran muncul 

pada kolom aksi 

Sesuai 

2 Menekan nama 

pemesan pada 

kolom pencari jasa 

Menampilkan 

masukan 

pencari jasa 

dari penyedia 

jasa 

sebelumnya  

Menampilkan 

window yang 

menampilkan 

masukan terhadap 

pencari jasa 

Sesuai 

3 Menekan isi dari 

deskripsi pesanan 

Menampilkan 

deskripsi 

pesanan 

Menampilkan 

window yang 

menampilkan 

deskripsi pesanan 

yang dipilih 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Ajukan Penawaran 

Tabel 5.17 merupakan tabel dari pengujian pembayaran, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol pembayaran pada halaman 

pesananmu. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan submit dari pada 

form pembayaran 

Tabel 5.17 Pengujian Proses Ajukan Penawaran 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

pembayaran 

Menampilkan 

info 

pembayaran 

Menampilkan info 

tujuan pembayaran 

Sesuai 

Menampilkan 

form 

konfirmasi 

pembayaran 

Menampilkan form 

yang menampung 

bukti pembayaran 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

dan jumlah yang 

dibayarkan 

2 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi field yang 

dibutuhkan pada 

form pembayaran 

Menyimpan 

data 

pembayaran 

Pembayaran 

penerima jasa 

disimpan untuk 

dievaluasi oleh pihak 

administrator 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Melihat Masukan  

Tabel 5.18 merupakan hasil pengujian proses melihat masukan dari 

penerima jasa untuk penyedia jasa. Pengujian dimulai saat penyedia jasa menekan 

tombol masukan yang tersedia. 

Tabel 5.18 Pengujian Proses Melihat Penyedia Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan salah 

tombol masukan  

Menampilkan 

masukan untuk 

penyedia jasa 

Menampilkan 

masukan yang 

penerima jasa 

berikan untuk 

penyedia jasa 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Layanan 

Tabel 5.19 merupakan tabel dari pengujian lihat layanan, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol layanan yang terdapat pada 

nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan non aktifkan atau 

aktifkan keahlian. 

 

Tabel 5.19 Pengujian Proses Lihat Pesanan Baru 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

layanan 

Menampilkan 

daftar layanan 

penyedia jasa 

Daftar layanan 

penyedia jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol non 

aktifkan jika 

status keahlian 

aktif  

Tombol non aktifkan 

muncul pada kolom 

aksi pada keahlian 

yang aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol 

aktifkan jika 

Tombol aktifkan 

muncul pada kolom 

aksi pada keahlian 

yang tidak aktif 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

status keahlian 

tidak aktif 

Menampilkan 

tombol saldo 

anda pada 

halaman 

layanan 

Terdapat tombol 

saldo anda pada 

halaman layanan 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol rubah 

layanan pada 

halaman 

layanan 

Terdapat tombol 

rubah layanan pada 

halaman layanan 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

aktifkan pada 

kolom aksi 

Menyimpan 

keahlian yang 

di aktifkan 

Merubah data 

keahlian menjadi 

aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar layanan 

penyedia jasa 

yang sudah di 

update 

Daftar layanan 

penyedia jasa yang 

telah di update 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

non aktifkan pada 

kolom aksi 

Menyimpan 

keahlian yang 

di non aktifkan 

Merubah data 

keahlian menjadi 

tidak aktif 

Sesuai 

  Menampilkan 

daftar layanan 

penyedia jasa 

yang sudah di 

update 

Daftar layanan 

penyedia jasa yang 

telah di update 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

 

 Pengujian Fitur Saldo Anda 

Tabel 5.20 merupakan tabel dari pengujian fungsi saldo anda, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol saldo anda pada 

halaman layanan. 

Tabel 5.20 Pengujian Fitur Saldo Anda 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

saldo anda 

Menampilkan 

info saldo 

terhadap akun 

penyedia jasa 

Menampilkan info 

saldo yang tersedia 

pada akun penyedia 

jasa pada window 

baru 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol ajukan 

pencairan 

Tombol ajukan 

pencairan terdapat 

pada window saldo 

anda 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Ajukan Pencairan 

Tabel 5.21 merupakan tabel dari pengujian proses ajukan pencairan, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol ajukan pencairan 

pada window saldo anda. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan 

submit dari pada form pencairan saldo. 

 

Tabel 5.21 Pengujian Proses Ajukan Pencairan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

ajukan pencairan 

Menampilkan 

form ajukan 

pencairan 

Terdapat form ajukan 

pencairan pada 

window saldo anda  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi field yang 

dibutuhkan pada 

form pembayaran 

Menampilkan 

halaman 

layanan tanpa 

menyimpa 

ajuan pencairan 

Tampilan kembali 

pada halaman 

layanan 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi field yang 

dibutuhkan pada 

form ajuan 

pencairan 

Menyimpan 

data ajuan 

pencairan 

Ajuan pencairan 

dana disimpan untuk 

dievaluasi oleh pihak 

administrator 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Ubah Layanan 

Tabel 5.22 merupakan tabel dari pengujian proses ubah layanan, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol rubah layanan pada 

halaman layanan dan menakan tombol submit pada form ubah layanan. 

Tabel 5.22 Pengujian Proses Ubah Layanan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

ubah layanan 

Menampilkan 

data layanan 

dalam bentuk 

form  

Tampilan berubah 

menjadi form yang 

didalamnya berisi 

data layanan.  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tanpa 

merubah data 

Menyimpan 

data layanan 

Data layanan 

disimpan 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

layanan 

Tampilan kembali 

pada halaman 

layanan 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit dengan 

merubah data 

Menyimpan 

data layanan 

Data layanan 

disimpan 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Lihat Laporan 

Tabel 5.23 merupakan tabel dari pengujian lihat laporan, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol laporan yang terdapat pada 

nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan isi deskripsi pesanan, 

merubah status pesanan, dan merubah tanggal pemesanan yang ditampilkan. 

Tabel 5.23 Pengujian Proses Lihat Daftar Pekerjaan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

laporan 

Menampilkan 

daftar 

pekerjaan yang 

diambil dalam 

kurun waktu 

satu bulan 

terakhir 

Daftar pekerjaan 

dalam waktu satu 

bulan terakhir 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

dropdownbox 

untuk memilih 

status 

pekerjaan 

Terdapat 

dropdownbox untuk 

memilih status 

pekerjaan yang 

ditampilkan 

Sesuai 

Menampikan 

form tanggal 

Terdapat form 

tanggal untuk 

memilih pekerjaan 

yang akan 

ditampilkan  

Sesuai 

2 Memilih status 

pesanan  

Menampilkan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

status yang 

dipilih 

Mengganti isi tabel 

menjadi pekerjaan 

dengan status yang 

dipilih 

Sesuai 

3 Memilih tanggal 

pesanan 

Menampilkan 

pekerjaan yang 

berada di 

antara tanggal 

yang 

ditentukan 

Mengganti isi tabel 

menjadi pekerjaan 

yang berada di antara 

tanggal yang 

ditentukan 

Sesuai 

 

5.4 Administrator 

Berikut adalah pengujian black box yang dilakukan untuk menguji fitur 

yang akan digunakan oleh user dengan role administrator. 
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 Pengujian Proses Lihat Jasa 

Tabel 5.24 merupakan tabel dari pengujian lihat jasa, tabel pengujian berisi 

data dari pengujian pada saat menekan tombol services yang terdapat pada nav-bar. 

Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan tombol delete dan menekan 

tombol submit pada form tambah jasa yang ditampilkan. 

 

Tabel 5.24 Pengujian Lihat Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

services 

Menampilkan 

daftar jasa 

Daftar jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol edit 

Tombol edit muncul 

pada kolom aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol delete 

Tombol delete 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

form tambah 

jasa 

Form tambah jasa 

berada di bawah 

daftar jasa 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

delete pada salah 

satu jasa 

Menampilkan 

peringatan 

penghapusan 

jasa dan 

menyimpan 

keputusan yang 

diambil  

Muncul form 

konfirmasi akan 

penghapusan jasa 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi field 

tambah jasa 

Menampilkan 

halaman daftar 

jasa tanpa 

menyimpan 

data 

Menampilkan 

halaman daftar jasa 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi semua field 

tambah jasa 

Menambahkan 

jasa 

Daftar jasa 

bertambah 

Sesuai 

Menampilkan 

halaman daftar 

jasa beserta 

dengan data 

yang baru 

ditambahkan 

Menampilkan 

halaman daftar jasa 

beserta dengan jasa 

yang baru 

ditambahkan 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Edit Jasa 

Tabel 5.25 merupakan tabel dari pengujian proses ubah jasa, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol edit pada halaman daftar jasa 

dan menakan tombol submit pada form ubah jasa. 

Tabel 5.25 Pengujian Proses Edit Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

edit pada salah satu 

jasa 

Menampilkan 

data layanan 

dalam bentuk 

form  

Tampilan berubah 

menjadi form yang 

didalamnya berisi 

data layanan.  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tanpa 

merubah data 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar jasa 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

jasa 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit dengan 

melakukan 

perubahan data 

Menyimpan 

data jasa 

Data jasa disimpan Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar jasa 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

jasa 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Jenis Jasa 

Tabel 5.26 merupakan tabel dari pengujian lihat jenis jasa, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol type of services yang terdapat 

pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan tombol delete 

dan menekan tombol submit pada form tambah jenis jasa yang ditampilkan. 
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Tabel 5.26 Pengujian Lihat Jenis Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

type of services 

Menampilkan 

daftar jenis jasa 

Daftar jenis jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol edit 

Tombol edit muncul 

pada kolom aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol delete 

Tombol delete 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

form tambah 

jenis jasa 

Form tambah jasa 

berada di bawah 

daftar jenis jasa 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

delete pada salah 

satu jenis jasa 

Menampilkan 

peringatan 

penghapusan 

jenis jasa dan 

menyimpan 

keputusan yang 

diambil  

Muncul form 

konfirmasi akan 

penghapusan jenis 

jasa 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit tanpa 

mengisi field 

tambah jenis jasa 

Menampilkan 

halaman daftar 

jenis jasa tanpa 

menyimpan 

data 

Menampilkan 

halaman daftar jenis 

jasa 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit setelah 

mengisi semua field 

tambah jenis jasa 

Menambahkan 

jenis jasa 

Daftar jenis jasa 

bertambah 

Sesuai 

Menampilkan 

halaman daftar 

jenis jasa 

beserta dengan 

data yang baru 

ditambahkan 

Menampilkan 

halaman daftar jenis 

jasa beserta dengan 

jenis jasa yang baru 

ditambahkan 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Edit Jenis Jasa 

Tabel 5.27 merupakan tabel dari pengujian proses ubah jasa, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol edit pada halaman daftar jasa 

dan menakan tombol submit pada form ubah jasa. 
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Tabel 5.27 Pengujian Proses Edit Jenis Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

edit pada salah satu 

jenis jasa 

Menampilkan 

data layanan 

dalam bentuk 

form  

Tampilan berubah 

menjadi form yang 

didalamnya berisi 

data layanan.  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tanpa 

merubah data 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar jenis jasa 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

jenis jasa 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit dengan 

melakukan 

perubahan data 

Menyimpan 

data jenis jasa 

Data jenis jasa 

disimpan 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar jenis jasa 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

jenis jasa 

Sesuai 

 

 Pengujian Pengaturan User 

Tabel 5.28 merupakan tabel dari pengujian lihat jenis jasa, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol users yang terdapat pada nav-

bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan tombol non aktifkan dan 

menekan tombol banned pada kolom aksi. 
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Tabel 5.28 Pengujian Pengaturan User 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

users 

Menampilkan 

daftar 

pengguna 

Daftar pengguna 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol edit 

Tombol edit muncul 

pada kolom aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol non 

aktifkan 

Tombol non aktifkan 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol banned 

Tombol banned 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

non aktifkan pada 

salah satu pengguna 

Menampilkan 

peringatan 

peng-non 

aktifan 

pengguna dan 

menyimpan 

keputusan yang 

diambil  

Muncul form 

konfirmasi akan 

peng-non aktifkan 

pengguna 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

banned pada salah 

satu pengguna 

Menampilkan 

peringatan aksi 

banned 

pengguna dan 

menyimpan 

keputusan yang 

diambil  

Muncul form 

konfirmasi akan aksi 

banned pada 

pengguna 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Edit User 

Tabel 5.29 merupakan tabel dari pengujian proses ubah jasa, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol edit pada halaman daftar jasa 

dan menakan tombol submit pada form ubah jasa. 
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Tabel 5.29 Pengujian Proses Edit User 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

edit pada salah satu 

pengguna 

Menampilkan 

data pengguna 

dalam bentuk 

form  

Tampilan berubah 

menjadi form yang 

didalamnya berisi 

data pengguna.  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tanpa 

merubah data 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar daftar 

pengguna 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

pengguna 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit dengan 

melakukan 

perubahan data 

Menyimpan 

data pengguna 

baru 

Data pengguna baru 

disimpan 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar pengguna 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

pengguna 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Pengaturan User 

Tabel 5.30 merupakan tabel dari pengujian pengaturan user, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol users yang terdapat pada nav-

bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan tombol edit, non aktifkan, 

dan banned pada kolom aksi pada user yang ditampilkan. 
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Tabel 5.30 Pengujian Proses Pengaturan User 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

users 

Menampilkan 

daftar user 

Daftar user 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol edit 

Tombol edit muncul 

pada kolom aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol non 

aktifkan 

Tombol non aktifkan 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol banned 

Tombol banned 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

non aktifkan pada 

salah satu user 

Menampilkan 

peringatan 

menonaktifkan 

user dan 

menyimpan 

keputusan yang 

diambil  

Muncul form 

konfirmasi akan aksi 

menonaktifkan user 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar user 

dengan status 

yang sudah 

dirubah 

Daftar user dengan 

status baru 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

banned pada salah 

satu user 

Menampilkan 

peringatan aksi 

banned user 

dan 

menyimpan 

keputusan yang 

diambil  

Muncul form 

konfirmasi akan aksi 

banned user 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar user 

dengan status 

yang sudah 

dirubah 

Daftar user dengan 

status baru 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Edit User 

Tabel 5.31 merupakan tabel dari pengujian proses edit user, tabel pengujian 

berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol edit pada halaman user dan 

menakan tombol submit pada form ubah user. 
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Tabel 5.31 Pengujian Proses Edit Jenis User 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

edit pada salah satu 

user 

Menampilkan 

data profile user 

dalam bentuk 

form  

Tampilan berubah 

menjadi form yang 

didalamnya berisi 

data profile user.  

Sesuai 

2 Menekan tombol 

Submit tanpa 

merubah data 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar 

pengaturan user 

Tampilan kembali 

pada halaman 

pengaturan user 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

Submit dengan 

melakukan 

perubahan data 

Menyimpan 

data profile user 

Data profile user 

disimpan 

Sesuai 

Mengembalikan 

pada halaman 

daftar 

pengaturan user 

Tampilan kembali 

pada halaman daftar 

pengaturan user 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Daftar Pesanan 

Tabel 5.32 merupakan tabel dari pengujian lihat daftar pekerjaan, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol daftar pekerjaan 

yang terdapat pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan 

isi deskripsi pesanan, menekan tombol selesai, dan merubah status pesanan yang 

ditampilkan. 
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Tabel 5.32 Pengujian Proses Lihat Daftar Pesanan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

lihat pesanan 

Menampilkan 

daftar pesanan 

yang tersedia 

Daftar pesanan 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol lihat 

detail 

Tombol lihat detail 

muncul pada setiap 

pesanan yang ada 

Sesuai 

Menampilkan 

dropdownbox 

untuk memilih 

status pesanan 

Terdapat 

dropdownbox untuk 

memilih status 

pesanan yang 

ditampilkan 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

lihat pesanan 

Menampilkan 

detail pesanan  

Menampilkan 

window yang 

menampilkan detail 

pesanan yang dipilih 

Sesuai 

3 Memilih status 

pesanan  

Menampilkan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

status yang 

dipilih 

Mengganti isi tabel 

menjadi pekerjaan 

dengan status yang 

dipilih 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Daftar Penyedia Jasa 

Tabel 5.33 merupakan tabel dari pengujian lihat daftar penyedia jasa, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol penyedia jasa yang 

terdapat pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan isi 

daftar keahlian, menekan tombol aktifkan, non aktifkan, terima, reject, dan banned 

pada penyedia jasa yang ditampilkan.  

 

Tabel 5.33 Pengujian Proses Lihat Penyedia Jasa 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

penyedia jasa 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa yang ada 

Daftar penyedia jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol 

aktifkan jika 

status penyedia 

jasa tidak aktif 

Tombol aktifkan 

muncul pada 

penyedia jasa dengan  

status tidak aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol non 

aktifkan jika 

Tombol non aktifkan 

muncul pada 

penyedia jasa dengan  

status aktif 

Sesuai 
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No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

status penyedia 

jasa aktif 

Menampilkan 

tombol banned 

pada setiap 

penyedia jasa 

Tombol banned 

muncul pada setiap 

penyedia jasa 

Sesuai 

Menampilkan 

tulisan lihat 

keahlian yang 

dapat ditekan 

Tulisan lihat 

keahlian dapat 

ditekan 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

aktifkan 

Merubah status 

penyedia jasa 

menjadi aktif 

Status penyedia jasa 

berubah menjadi 

aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa setelah 

status penyedia 

jasa di update 

Menampilkan daftar 

penyedia jasa dengan 

status penyedia jasa 

yang sudah di update 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

non aktifkan 

Merubah status 

penyedia jasa 

menjadi non 

aktif 

Status penyedia jasa 

berubah menjadi non 

aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa setelah 

status penyedia 

jasa di update 

Menampilkan daftar 

penyedia jasa dengan 

status penyedia jasa 

yang sudah di update 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

banned 

Merubah status 

penyedia jasa 

menjadi 

banned 

Status penyedia jasa 

berubah menjadi 

banned 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa setelah 

status penyedia 

jasa di update 

Menampilkan daftar 

penyedia jasa dengan 

status penyedia jasa 

yang sudah di update 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Keahlian Penyedia Jasa 

Tabel 5.34 merupakan tabel dari pengujian lihat keahlian penyedia jasa, 

tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tulisan lihat keahlian 

pada tabel penyedia jasa. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan non 

aktifkan atau aktifkan keahlian. 
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Tabel 5.34 Pengujian Proses Lihat Pesanan Baru 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tulisan 

lihat keahlian 

Menampilkan 

daftar keahlian 

penyedia jasa 

yang dipilih 

Daftar keahlian 

penyedia jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol non 

aktifkan jika 

status keahlian 

aktif  

Tombol non aktifkan 

muncul pada kolom 

aksi pada keahlian 

yang aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol 

aktifkan jika 

status keahlian 

tidak aktif 

Tombol aktifkan 

muncul pada kolom 

aksi pada keahlian 

yang tidak aktif 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

aktifkan pada 

kolom aksi 

Menyimpan 

keahlian yang 

di aktifkan 

Merubah data 

keahlian menjadi 

aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa  

Daftar penyedia jasa 

yang telah di update 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

non aktifkan pada 

kolom aksi 

Menyimpan 

keahlian yang 

di non aktifkan 

Merubah data 

keahlian menjadi 

tidak aktif 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa 

Daftar layanan 

penyedia jasa yang 

telah di update 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Daftar Penyedia Jasa Baru 

Tabel 5.35 merupakan tabel dari pengujian lihat daftar penyedia jasa baru, 

tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol penyedia jasa 

baru yang terdapat pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat 

menekan isi daftar keahlian, menekan tombol aktifkan, non aktifkan, terima, reject, 

dan banned pada penyedia jasa yang ditampilkan.  
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Tabel 5.35 Pengujian Proses Lihat Penyedia Jasa Baru 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

penyedia jasa 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa yang baru 

mendaftarkan 

diri 

Daftar penyedia jasa 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol terima  

Tombol terima 

muncul pada kolom 

aksi penyedia jasa  

Sesuai 

Menampilkan 

tombol reject 

Tombol reject 

muncul pada kolom 

aksi penyedia jasa 

Sesuai 

Menampilkan 

tulisan lihat 

keahlian yang 

dapat ditekan 

Tulisan lihat 

keahlian dapat 

ditekan 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

terima 

Merubah status 

penyedia jasa 

menjadi aktif 

Status penyedia jasa 

berubah menjadi 

aktif 

Sesuai 

Mengirim e-

mail terhadap 

status akun 

Mendapatkan e-mail 

pemberitahuan 

bahwa pendaftaran 

penyedia jasa telah 

diterima 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa beserta 

status penyedia 

jasa yang sudah 

di update 

Menampilkan daftar 

penyedia jasa dengan 

status penyedia jasa 

yang sudah di update 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

reject 

Merubah status 

penyedia jasa 

menjadi 

banned 

Status penyedia jasa 

berubah menjadi 

banned 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar penyedia 

jasa setelah 

status penyedia 

jasa di update 

Menampilkan daftar 

penyedia jasa dengan 

status penyedia jasa 

yang sudah di update 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Daftar Pembayaran 

Tabel 5.36 merupakan tabel dari pengujian lihat daftar pembayaran yang 

dilakukan oleh penerima jasa, tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat 

menekan tombol pembayaran yang terdapat pada nav-bar. Tabel juga berisi hasil 
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pengujian pada saat menekan isi gambar, menekan tombol terima dan tombol reject 

pembayaran yang ditampilkan.  

 

Tabel 5.36 Pengujian Proses Lihat Daftar Pembayaran 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

pembayaran 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

yang belum 

dikonfirmasi 

oleh 

administrator 

Daftar pembayaran 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol terima  

Tombol terima 

muncul pada kolom 

aksi  

Sesuai 

Menampilkan 

tombol reject 

Tombol reject 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

gambar yang 

dapat ditekan 

Gambar yang 

ditampilkan dapat 

ditekan 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

terima 

Merubah status 

pembayaran 

menjadi 

diterima 

Status pembayaran 

berubah menjadi 

diterima 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

baru 

Menampilkan daftar 

pembayaran yang 

belum dikonfirmasi 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

reject 

Merubah status 

pembayaran 

menjadi ditolak 

Status pembayaran 

berubah menjadi 

ditolak 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

baru 

Menampilkan daftar 

pembayaran yang 

belum dikonfirmasi 

Sesuai 

4 Menekan gambar Menampilkan 

gambar sesuai 

dengan ukuran 

yang lebih 

besar 

Muncul window baru 

yang menampilkan 

gambar dalam 

ukuran yang lebih 

besar 

Sesuai 

 

 Pengujian Proses Lihat Daftar Permintaan Pencairan 

Tabel 5.37 merupakan tabel dari pengujian lihat daftar permintaan 

pencairan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa, tabel pengujian berisi data dari 
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pengujian pada saat menekan tombol permintaan pencairan yang terdapat pada nav-

bar. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat menekan tombol terima dan tombol 

tolak pada permintaan pencairan yang ditampilkan.  

 

Tabel 5.37 Pengujian Proses Lihat Daftar Permintaan Pencairan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

permintaan 

pencairan 

Menampilkan 

daftar 

permintaan 

pencairan yang 

belum 

dikonfirmasi 

oleh 

administrator 

Daftar permintaan 

pencairan 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

tombol terima  

Tombol terima 

muncul pada kolom 

aksi  

Sesuai 

Menampilkan 

tombol tolak 

Tombol tolak 

muncul pada kolom 

aksi 

Sesuai 

Menampilkan 

gambar yang 

dapat ditekan 

Gambar yang 

ditampilkan dapat 

ditekan 

Sesuai 

2 Menekan tombol 

terima 

Merubah status 

pembayaran 

menjadi 

diterima 

Status pembayaran 

berubah menjadi 

diterima 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

baru 

Menampilkan daftar 

pembayaran yang 

belum dikonfirmasi 

Sesuai 

3 Menekan tombol 

reject 

Merubah status 

pembayaran 

menjadi ditolak 

Status pembayaran 

berubah menjadi 

ditolak 

Sesuai 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

baru 

Menampilkan daftar 

pembayaran yang 

belum dikonfirmasi 

Sesuai 

4 Menekan gambar Menampilkan 

gambar sesuai 

dengan ukuran 

yang lebih 

besar 

Muncul window baru 

yang menampilkan 

gambar dalam 

ukuran yang lebih 

besar 

Sesuai 
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 Pengujian Proses Lihat Laporan 

Tabel 5.38 merupakan tabel dari pengujian lihat laporan administrator, tabel 

pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol laporan yang 

terdapat pada nav-bar administrator. Tabel juga berisi hasil pengujian pada saat 

menekan isi deskripsi pesanan, merubah status pesanan, dan merubah tanggal 

pemesanan yang ditampilkan. 

Tabel 5.38 Pengujian Proses Lihat Daftar Pekerjaan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

laporan 

Menampilkan 

daftar pesanan 

dalam kurun 

waktu satu 

bulan terakhir 

Daftar pesanan 

dalam waktu satu 

bulan terakhir 

ditampilkan dalam 

bentuk tabel 

Sesuai 

Menampilkan 

dropdownbox 

untuk memilih 

status pesanan 

Terdapat 

dropdownbox untuk 

memilih status 

pesanan yang 

ditampilkan 

Sesuai 

Menampikan 

form tanggal 

Terdapat form 

tanggal untuk 

memilih pesanan 

yang akan 

ditampilkan  

Sesuai 

2 Memilih status 

pesanan  

Menampilkan 

pesanan sesuai 

dengan status 

yang dipilih 

Mengganti isi tabel 

menjadi pesanan 

dengan status yang 

dipilih 

Sesuai 

3 Memilih tanggal 

pesanan 

Menampilkan 

pesanan yang 

berada di 

antara tanggal 

yang 

ditentukan 

Mengganti isi tabel 

menjadi pesanan 

yang berada di antara 

tanggal yang 

ditentukan 

Sesuai 

 

 Pengujian Fungsi Cetak Laporan 

Tabel 5.39 merupakan tabel dari pengujian cetak laporan administrator, 

tabel pengujian berisi data dari pengujian pada saat menekan tombol cetak laporan 

yang terdapat halaman laporan administrator.  
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Tabel 5.39 Pengujian Proses Lihat Daftar Pekerjaan 

No Test Case Hasil Harapan Hasil Keluaran Hasil Uji 

1 Menekan tombol 

cetak laporan 

Menampilkan 

halaman baru 

yang berisikan 

pdf laporan 

berdasarkan 

laporan yang 

sudah 

ditetapkan 

Terbuka halaman 

baru yang berisi pdf 

laporan yang dapat 

diunduh 

Sesuai 


