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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

5.1.IMPLEMENTASI BASIS DATA 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan database yang 

telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Berikut ini tampilan implementasi 

database Aplikasi Pemasaran Online : 

Gambar 5.1 adalah tabel Admin yang berfungsi untuk menampung data – 

data administrasi. Dalam tabel admin terdapat atribute yaitu id_admin, 

nama_admin, jekel, facebook, email, id_user. Dimana id_admin sebagai primary 

key.  

 

Gambar 5.1 : Tabel Admin 

Gambar 5.2 adalah potongan script SQL tabel Admin pada jendela php 

myAdmin. Script SQL akan menampilkan hasil tabel saatdiinputkan beberapa 

atribut dalam tabel admin. Atributnya meliputi id_admin, nama_admin, jekel, 

facebook, email dan id_user. 

 

Gambar 5.2 : Potongan script SQL Tabel admin 

 

Gambar 5.3 adalah tabel barang yang berfungsi untuk menampung data – 

data barang member. Dalam tabel barang terdapat atribute yaitu id_barang, 

nama_barang, id_toko, nama_toko, gambar_barang, harga, jenis_barang, stok. 

Dimana id_barang sebagai primary key.  
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Gambar 5.3 : Tabel Barang 

Gambar 5.4 adalah potongan script SQL tabel Barang pada jendela php 

myAdmin. Script SQL akan menampilkan hasil tabel saat diinputkan beberapa 

atribut dalam tabel barang. Atributnya meliputi id_barang, nama_barang, 

id_toko, nama_toko, gambar_barang, harga, jenis_barang, stok. 

 

Gambar 5.4 : Potongan Script SQL Tabel Barang 

 

Gambar 5.5 adalah tabel detil pesan yang berfungsi untuk menampung 

data – data pesanan secara detail. Dalam tabel de teil pesan  terdapat atribute yaitu 

kode_detil_pesan, kode_pesan, id_barang, struk_pesan, tglpesan, jumlahpesan, 

totalbeli, keterangan. Dimana kode_detil_pesan sebagai primary key.  

 

Gambar 5.5 : Tabel detil pesan 

Gambar 5.6 adalah potongan script SQL tabel detil pesan pada jendela php 

myAdmin. Script SQL akan menampilkan hasil tabel saat diinputkan beberapa 

atribut dalam tabel detil_pesan. Atributnya meliputi kode_detil_pesan, 

kode_pesan, id_barang, struk_pesan, tglpesan, jumlahpesan, totalbeli, 

keterangan. 
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Gambar 5.6 : Potongan Script SQL Tabel detil pesan 

 

Gambar 5.7  adalah  tabel komentar yang berfungsi untuk menampung 

komentar dari pengunjung maupun member. Dalam tabel komentar terdapat 

atribute yaitu id_comment, comment, like, id_barang, nama, tanggal. Dimana 

id_comment sebagai primary key.  

 

Gambar 5.7 : Tabel Komentar 

 

Gambar 5.8 adalah potongan script SQL tabel komentar pada jendela php 

myAdmin. Script SQL akan menampilkan hasil tabel saat diinputkan beberapa 

atribut dalam tabel komentar. Atributnya meliputi id_comment, comment, like, 

id_barang, nama, tanggal. 

 

Gambar 5.8 : Potongan Script SQL Tabel komentar 

 

Gambar 5.9  adalah tabel pemesan yang berfungsi untuk menampung data 

– data pemesan. Dalam tabel pemesan terdapat atribute yaitu kode_pesan, 

nama_pemesan, alamat, telp, email, pinbb, noidentitas. Dimana kode_pemesan 

sebagai primary key.  
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Gambar 5.9 : tabel pemesan 

Gambar 5.10 adalah potongan script SQL tabel pemesanan pada jendela php 

myAdmin.Script SQL akan menampilkan hasil tabel saat diinputkan beberapa 

atribut dalam tabel pemesan. Atributnya meliputi kode_pesan, nama_pemesan, 

alamat, telp, email, pinbb, noidentitas. 

 

Gambar 5.10 : Potongan Script SQL Tabel Pemesan 

 

Gambar 5.11 adalah tabel member_toko yang berfungsi untuk menampung 

data – data dari member yang mendaftar. Dalam tabel member_toko terdapat 

atribute yaitu id_toko, nama_toko, alamat_toko, no_hp, nama_pemilik, email, 

facebook , bbm, id_user. Dimana id_toko sebagai primary key.  

 

Gambar 5.11 : tabel member toko 

Gambar 5.12 adalah potongan script SQL tabel member toko pada jendela php 

myAdmin. Script SQL akan menamplkan hasil tabel saat diinputkan beberapa 

atribut dalam tabel member_toko.Atributnya antara lain id_toko, nama_toko, 

alamat_toko, no_hp, nama_pemilik, email, facebook , bbm, id_user. 
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Gambar 5.12 : Potongan Script SQL Tabel member toko 

 

Gambar 5.13  adalah tabel user yang berfungsi untuk menampung data – 

data user dari sistem. Dalam tabel user terdapat atribute yaitu id_user, username, 

password, status. Dimana id_user sebagai primary key.  

 

Gambar 5.13 : Tabel user 

Gambar 5.14 adalah potongan script SQL tabel user pada jendela php myAdmin. 

Script SQL akan menampilkan hasil tabel saat diinputkan beberapa atribut dalam 

tabel user. Atributnya antara lain id_user, username, password, status. 

 

Gambar 5.14 : Potongan Script SQL Tabel user 

 

Gambar 5.15 adalah tabel suka yang berfungsi untuk menampung data – 

data jumlah like pengunjung pada barang. Dalam tabel suka terdapat atribute yaitu 

id, id_admin. Dimana id sebagai primary key.  

 

Gambar 5.15 : Tabel Suka 

Gambar 5.16 adalah potongan script SQL tabel suka pada jendela php 

myAdmin. Script SQL akan menampilkan hasil tabel saatdiinputkan beberapa 

atribut didalamnya. Atributnya antara lain id, id_admin. 

 

Gambar 5.16 : Potongan Script SQL Tabel suka 
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Setelah tabel – tabel yang telah dirancang diimplementasikan, maka 

selanjutnya adalah penerapan  relasi antar  tabel database yang meliputi tabel 

barang, toko_member, user, admin, suka, komentar, detil_pesan, pemesan seperti 

pada gambar 5.17  : 

 

Gambar 5.17 : Relasi Tabel Database 
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5.2.IMPLEMENTASI SISTEM 

Implementasi dari tampilan user interface pada Aplikasi pemasaran Online 

dibagi menjadi 3 tampilan yang berbeda yaitu tampilan user admin sistem, 

tampilan user pengunjung dan tampilan user member. 

5.2.1. Halaman Utama Sistem 

Pada tampilan halaman utama sistem, user dapat melihat menu – menu 

tentang pemasaran produk dan layanan website Pemasaran Online. Dari halaman 

utama pengguna dapat mengakses menu Home, Our Product & Buy, Register, 

Contact dan Helpdesk seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 : tampilan menu halaman utama 

 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.18 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code home page yang dirancang dengan bahasa pemrograman 

PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.19  : 
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Gambar 5.19 : Potongan source code halaman utama 
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5.2.2. Tampilan Menu untuk User Pengunjung 

5.2.2.1. Tampilan menu Pengunjung : menu Our Product & Buy 

Tampilan yang diberikan untuk pengunjung selain Home 

adalah menu Our Product & Buy. Menu ini menampilkan seluruh 

produk yang dipasarkan di website dan juga menu yang digunakan 

user pengunjung untuk melakukan pembelian barang seperti yang 

ditampilkan pada gambar 5.20 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20 : Tampilan Menu Our Product & Buy 
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Dari tampilan implementasi pada gambar 5.21 diatas, berikut ini adalah potongan 

source code Halaman product yang dirancang dengan bahasa pemrograman PHP.  

Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.21  : 

 

Gambar 5.21 : Potongan source code Menu Our Product & Buy 

 

5.2.2.2.Tampilan menu Pengunjung : form Registrasi pemesanan barang 

Tampilan form menu registrasi pemesanan barang ini akan ditampilkan 

pada pengunjung apabila terjadi aktifitas pembelian suatu produk yang dipasarkan 

/ diklankan di dalam website. Pengunjung yang akan membeli barang harus 
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melalui prosedur ini terlebih dahulu. Tampilan form registrasi pemesanan barang 

dapat dilihat pada gambar 5.22  : 

 

Gambar 5.22 : form registrasi pemesan barang 

 

 Dari tampilan implementasi pada gambar 5.23 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code halaman menu registrasi pemesan barang  yang dirancang 

dengan bahasa pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan 

gambar 5.23  : 
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Gambar 5.23 : Potongan source code pemesan barang 

 

5.2.2.3.Tampilan menu Pengunjung : menu komentar 

Menu Komentar adalah menu yang terdapat pada menu oru product & 

Buy. Dimana dalam menu komentar para pengunjung dapat memberikan 

komentar dari produk yang dipilih. Komentar ini selanjutnya akan direspon oleh 

member barang. Tampilan form menu Komentar dapat dilihat pada gambar 5. 24  

: 
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Gambar 5.24 : Form Comment 

 

 Dari tampilan implementasi pada gambar 5.24 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code halaman comment yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.25  : 

 

Gambar 5.25 : Potongan source code menu form comment 

 

5.2.2.4.Tampilan Menu Pengunjung : menu Register 

 Menu Register ini diberikan untuk para pengunjung yang ingin menjadi 

member toko. Mereka dapat mendaftarkan tokonya melalui menu ini. Tampilan 

form registrasi dapat dilihat pada gambar 5.26  : 
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Gambar 5.26 : Form Registrasi member Toko 

 Dari tampilan implementasi pada gambar 5.26 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code form registrasi member yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.27  : 
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Gambar 5.27 : Potongan source code member toko 

 

5.2.2.5.Tampilan menu Pengunjung : menu contact 

Menu Contact menampilkan informasi tentang website yang meliputi 

no.hp, facebook, bbm, alamat rumah serta email yang dapat dihubungi oleh 

pengunjung. Tampilan menu contak dapat dilihat pada gambar 5.28  : 

Gambar 5.28 : menu contact 

 

 Dari tampilan implementasi pada gambar 5.28 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code halaman menu contact yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.29  : 

 

Gambar 5.29 : Potongan source code menu contact 
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5.2.2.6.Tampilan menu helpdesk 

Menu helpdesk membantu pengunjung mengetahui penjelasan tentang 

layanan website. menu helpdesk dapat dilihat pada gambar 5.30  : 

 

Gambar 5.30 : menu helpdesk 

 Dari tampilan implementasi pada gambar 5.30 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code halaman menu helpdesk yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.31  : 

 

Gambar 5.31 : Potongan source code menu helpdesk pengunjung 

 

5.2.3. Tampilan Menu untuk User Admin 

Halaman utama untuk admin merupakan tampilan home setelah admin 

login. Tampilan dapat dilihat pada gambar 5.32  : 
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Gambar 5.32 : Halaman utama admin 

 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.32 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code home page untuk admin yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.33  : 
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Gambar 5.33 : Potongan source code halaman utama admin 

 

5.2.3.1. Tampilan menu Admin : Member Toko 

Pada menu member toko, admin dapat melakukan rekap data member 

yang mendaftar, ubah data, hapus data maupun cetak data. Tampilan dapat dilihat 

pada gambar 5.34  : 

 

Gambar 5.34 : menu member toko 
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Dari tampilan implementasi pada gambar 5.34 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code menu member yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.35  : 

 

 

Gambar 5.35 : Potongan source code menu member toko 
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5.2.3.2.Tampilan menu admin : ubah member  

Pada menu ubah member ini digunakan member untuk mengedit data yang 

telah diinputkan tentang member. Tampilan ubah member dapat dilihat 

pada gambar 5.36  : 

 

Gambar 5.36 : ubah member toko 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.36 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code menu ubah member yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.37  : 

 

Gambar 5.37 : Potongan source code ubah member toko 
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5.2.3.3.Tampilan menu admin : cetak member 

Pada menu cetak member, admin dapat mencetak data dari 

member seperti tampilan gambar 5.38  : 

 

Gambar 5.38 : Form menu cetak member 

 

5.2.3.4.Tampilan menu admin : barang 

Pada menu barang admin dapat mendata barang yang dipasarkan 

seluruh member toko yang terdaftar seperti tampilan gambar 5.39 : 

 

Gambar 5.39 : form menu barang 
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Dari tampilan implementasi pada gambar 5.39 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code form menu barang yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.40  : 

 

 

Gambar 5.40 : Potongan source code menu barang 
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5.2.3.5.Tampilan menu admin : cetak barang 

  Pada menu cetak barang, admin dapat mencetak seluruh data 

barang seperti tampilan gambar 5.41 : 

 

Gambar 5.41 : form cetak barang 

5.2.3.6.Tampilan menu admin : Pemesan 

Pada menu pemesan admin dapat melihat seluruh pemesan 

produk yang dipasarkan seperti pada gambar 5.42 : 

 

Gambar 5.42 : form pemesan barang 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.42 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code menu pemesanan barang yang dirancang dengan 
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bahasa pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan 

gambar 5.43  : 

 

 

Gambar 5.43 : Potongan source code menu data pemesan 
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5.2.3.7.Tampilan menu admin : penjualan 

Pada menu penjualan admin uga dapat mendata seluruh penjualan 

yang terjadi pada produk yang diasarkan seperti gambar 5.44 : 

 

Gambar 5.44 : form penjualan barang 

  Dari tampilan implementasi pada gambar 5.44 diatas, berikut ini 

adalah potongan source code home page yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.45  : 
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Gambar 5.45 : Potongan source code menu penjualan barang 

 

5.2.3.8.Tampilan menu admin : helpdesk 

Menu helpdesk membantu admin mengetahui penjelasan tentang layanan 

website. menu helpdesk dapat dilihat pada gambar 5.46 : 

 

Gambar 5.46 : form helpdesk untuk admin 
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  Dari tampilan implementasi pada gambar 5.46 diatas, berikut ini 

adalah potongan source code home page yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.47  : 

 

Gambar 5.47 : Potongan source code menu helpdesk admin 

 

5.2.4. Tampilan menu untuk user Member Toko 

Tampilan awal setelah member login adalah seperti gambar 5.48 : 

 

Gambar 5.48 : halaman utama user member 

 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.48 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code home page yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.49  : 
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Gambar 5.49 : Potongan source code halaman utama user member 

5.2.4.1.Tampilan menu Member toko : input barang 

Pada menu input barang, member dapat menambahkan barang – 

barang yang akan dipasarkan kedalam website seperti pada gambar 5.50 : 

 

Gambar 5.50 : form input barang 
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Dari tampilan implementasi pada gambar 5.50 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code menu input barang yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.51  : 

 

 

Gambar 5.51 : Potongan source code input barang 

 

5.2.4.2.Tampilan menu member toko : lihat barang 
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Pada menu lihat barang, member dapat melihat seluruh barang yang telah 

diinputkan. Member dapat mencetak, search, ubah data, hapus dan melihat 

komentar sperti pada tampilan gambar 5.52 : 

 

Gambar 5.52 : form data barang 

 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.52 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code form data barang yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.53  : 
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Gambar 5.53 : Potongan source code menu data barang 

 

5.2.4.3. Tampilan menu member toko : ubah data barang 

Pada form ubah data barang, member dapat mengganti data barang 

yang dipasarkan seperti gambar 5.54 : 

 

Gambar 5.54 : form ubah data barang 

 

Dari tampilan implementasi pada gambar 5.54 diatas, berikut ini 

adalah potongan source code home page yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.55  : 
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Gambar 5.55 : Potongan source code ubah data barang 

5.2.4.4.Tampilan menu member toko : penjualan  

Pada menu penjualan, member dapat mendapatkan rekap data penjualan 

yang terjadi pada produknya seperti gambar 5.56 : 

 

Gambar 5.56 :  form data penjualan barang 
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Dari tampilan implementasi pada gambar 5.56 diatas, berikut ini 

adalah potongan source code form data penjualan yang dirancang dengan 

bahasa pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan 

gambar 5.57  : 

 

Gambar 5.57 : Potongan source code data penjualan barang 

 

5.2.4.5.Tampilan menu member toko : helpdesk 

Menu helpdesk membantu member mengetahui penjelasan tentang 

layanan website. menu helpdesk dapat dilihat pada gambar 5.58 : 

 

Gambar 5.58 : menu helpdesk member 
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Dari tampilan implementasi pada gambar 5.58 diatas, berikut ini adalah 

potongan source code menu helpdesk member yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP.  Tampilan source code seperti tampilan gambar 5.59  : 

 

Gambar 5.59 : Potongan source code helpdesk member 

5.3. PENGUJIAN SYSTEM 

Pengujian sistem ini menggunakan pengujian balck box. Aplikasi 

dinyatakan berhasil melewati pengujian apabila dalam percobaan – percobaan 

berikut aplikasi tidak mengalami error. Pada metode pengujian balck box, aplikasi 

diberikan berbagai macam kondisi masukan, kemudian keluaran yang dihasilkan 

sistem dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan. Tabel 5.1 adalah tabel 

pengujian sistem. 

 

Tabel 5.1 Tabel pengujian sistem Proses login 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Form inputan tidak 

diisi semua. 

Username = ‘’ 

Password = ‘’ 

Login gagal. 

Sistem akan 

menolak akses 

login. Peringatan 

untuk mengisi 

password dan 

Sesuai valid 
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username 

2. Form username dan 

password tidak 

diisi lengkap. 

Username = 

‘tita’ 

Password = ‘’ 

Login gagal. 

Sistem menolak 

dan peringatan 

password belum 

diisi. 

Sesuai valid 

3. Form username dan 

password tidak 

diisi data yang 

sesuai di sistem 

Username = 

‘1234’ 

Password = 

‘tita’ 

Login gagal. 

Sistem akan 

memberi 

peringatan 

username salah. 

Sesuai valid 

4. Form username dan 

password diisi 

sesuai dengan data 

disistem 

Username = 

‘tita’ 

Password = 

‘tita’ 

Login berhasil Sesuai valid 

 

Tabel 5.2 Tabel pengujian sistem menu Beli pada form Our produk & buy 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Salah satu data 

tidak diisi 

Kode pesan = 

‘30002’ 

Nama pemesan 

= ‘anita’ 

Alamat = 

‘undaan lor’ 

No HP / Telp = 

‘085676234567

’ 

Email = 

‘anita@yahoo.c

Sistem menolak 

input data gagal. 

Peringatan 

no.identitas 

masih kosong. 

Sesuai valid 
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om’ 

Pin BBM = 

‘7DFD50C4’ 

No.Identitas = 

‘’ 

2. Data diisi lengkap Kode pesan = 

‘30002’ 

Nama pemesan 

= ‘anita’ 

Alamat = 

‘undaan lor’ 

No HP / Telp = 

‘085676234567

’ 

Email = 

‘anita@yahoo.c

om’ 

Pin BBM = 

‘7DFD50C4’ 

No.Identitas = 

‘331987654323

4567876’ 

Data berhasil 

disimpan. 

sesuai valid 

 

Tabel 5.3 Tabel pengujian sistem menu komentar pada form our produk & 

buy 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Salah satu data 

form tidak diisi 

Nama = ‘sinta’ 

Comment = ‘’ 

Data gagal 

disimpan, 

comment masih 

sesuai valid 
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kosong. 

2. Salah satu data 

form tidak diisi 

Nama = ‘ 

Comment = 

‘mbak 

pengiriman 

lewat apa?’ 

Data gagal 

disimpan, nama 

masih kosong. 

sesuai valid 

3. Data form diisi 

lengkap 

Nama = ‘sinta’ 

Comment = 

‘mbak 

pengiriman 

lewat apa?’ 

Data berhasil 

disimpan. 

sesuai valid 

 

Tabel 5.4 Tabel Pengujian sistem menu registrasi member toko. 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Salah satu data 

form tidak diisi 

Id Toko = 

‘20003’ 

Nama Toko = 

‘pamelashop’ 

Alamat toko = 

‘’ 

No hp = 

‘085741422681

’ 

Nama pemilik 

= ‘pamela’ 

Email = 

‘pamela@gmai

l.com’ 

Facebook = 

Data gagal 

disimpan, alamat 

toko masih 

kosong. 

Sesuai valid 
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‘pamela 

shopping’ 

Pin BBM = 

‘876FGR43’ 

Username = 

‘pamelashop’ 

Password = 

‘pamela shop’ 

2. Data form diisi 

lengkap 

Id Toko = 

‘20003’ 

Nama Toko = 

‘pamelashop’ 

Alamat toko = 

‘jalan kenari 52 

semarang’ 

No hp = 

‘085741422681

’ 

Nama pemilik 

= ‘pamela’ 

Email = 

‘pamela@gmai

l.com’ 

Facebook = 

‘pamela 

shopping’ 

Pin BBM = 

‘876FGR43’ 

Username = 

‘pamelashop’ 

Password = 

Data berhasil 

disimpan. 

Sesuai valid 
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‘pamela shop’ 

 

Tabel 5.5 Tabel pengujian sistem menu Input barang member 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Salah satu data 

form tidak diisi 

Id barang = 

‘10007’ 

Nama barang = 

‘’ 

Id toko = 

‘20002’ 

Nama toko = 

‘tita shop’ 

Harga = 

‘34000’ 

Jenis barang = 

‘pakaian’ 

Gambar = 

‘img_2014121

2_130706.jpg’ 

Data gagal 

disimpan, nama 

barang  masih 

kosong. 

sesuai valid 

2. Form terisi 

lengkap. 

Id barang = 

‘10007’ 

Nama barang = 

‘cardigan’ 

Id toko = 

‘20002’ 

Nama toko = 

‘tita shop’ 

Harga = 

‘34000’ 

Data berhasil 

disimpan. 

sesuai valid 
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Jenis barang = 

‘pakaian’ 

Gambar = 

‘img_2014121

2_130706.jpg’ 

 

Tabel 5.6 Tabel Pengujian sistem menu lihat barang 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Pada form 

pencarian kata 

kunci yang 

dimasukan tidak 

sesuai 

Search = 

‘boneka’ 

Data laporan 

akan kosong 

sesuai valid 

2. Pada form 

pencarian kata 

kunci yang 

dimasukan sesuai. 

Search = 

‘celana’ 

Data barang 

dengan kata 

kunci celana akan 

muncul 

sesuai valid 

 

Tabel 5.7 Tabel pengujian sistem menu penjualan 

No Skenario pengujian Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesim

pulan 

1.  Pada form 

pencarian kata 

kunci yang 

dimasukan tidak 

sesuai 

Search = 

‘selimut’ 

Data laporan 

penjualan akan 

kosong 

Sesuai valid 

2. Pada form 

pencarian kata 

kunci yang 

Search = 

‘celana katun’ 

Data laporan 

penjalan barang 

dengan  kata 

Sesuai valid 
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dimasukan sesuai. kunci celana akan 

muncul 

 

5.4. ANALISA DATA SEM 

Penyajian data yang digunakan untuk melakukan analisa SEM dapat 

disusun menggunakan Measurement model dengan Structural  Model. Model 

Struktural adalah hubungan antara konstruk yang memiliki hubungan casual 

(sebab akibat).  Dengan demikian akan ada variabel independen dan variabel 

dependen. Sedangkan pada measurement model ini memberlakukan semua 

variabel (konstruk) sebagai variabel independen. Namun pengujiannya harus tetap 

menggunakan pedoman hakekat SEM.  

5.4.1. Analisa Hubungan Antar – Konstruk dalam Structural Model 

 

Gambar 5.60 : Structural model 

Terkait dengan model diatas, maka proses adalah dapat melakukan 

perumusan Hipotesa. Hipotesa dapat dirumuskan berdasarkan variabel independen 

dan dependen yang ada pada sebuah structural model. Pada model diatas terdapat 

tiga hubungan sehingga terdapat 3 hipotesis. 

Beberapa hubungan yang membentuk hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis hubungan konstruk Produk dengan Minat Beli. 

H0 : Tidak ada hubungan antara konstruk Produk dengan Minat Beli. 

H1 : Ada hubungan antara konstruk Produk dengan Minat Beli. 
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2. Hipotesis hubungan konstruk Social Media dengan Minat Beli. 

H0 : Tidak ada hubungan antara konstruk Social Media dengan Minat Beli. 

 H1 : Ada hubungan antara konstruk Social Media dengan Minat Beli. 

3. Hipotesis hubungan konstruk Kepercayaan dengan Minat Beli. 

H0 : Tidak ada hubungan antara konstruk Kepercayaan dengan Minat Beli. 

H1 : Ada hubungan antara konstruk Kepercayaan dengan Minat Beli. 

 

5.4.2. Dasar Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan didasari oleh penggunaan dasar teori, dimana 

penentuan ada hubungan atau tidaknya suatu relasi dapat diukur dari nilai 

probability yang dihasilkan saat dilakukan pengujian. 

Dari model yang dirancang pada gambar 5.60 maka dapat dilakukan 

pengujian validasi. Pemodelan diatas selanjutnya dilakukan pengujian validasi 

dengan menggunakan data excel yang didapat dari kuisioner yang dilakukan. 

Maka hasil dari pengujian validasi seperti pada gambar 5.61 : 

 

Gambar 5.61 : model path diagram 

 

5.4.3. Analisis Probability 

Analisa probability dapat dilakukan dengan menentukan batasan nilai 

probability yang selanjutnya akan digunakan untuk pengukuran tingkat 

probability. Nilai Probaility yang digunakan untuk batasan pengukuran hubungan 

yaitu : 
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Jika probability > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probability<0,05 maka H0 ditolak. 

Dari tampilan hasil pengujian seperti gambar diatas, nilai probability dapat 

didapat dari output Estimates bagian Regression Weights. Tampilan output 

Regression Weights dapat dlihat seperti pada gambar 5.62 : 

 

Gambar 5.62 : AMOS Output Regression Weights 

Dari hasil output AMOS 20 dapat dianalisa nilai Probability pada kolom P. 

Tiga baris pertama menjelaskan hubungan antar konstruk seperti berikut ini: 

1. Hubungan KEPERCAYAAN dengan MINAT BELI. 

Hasil nilai angka p adalah 0,942. Angka yang dihasilkan jauh 

melebihi batas probability yang ditentukan yaitu 0,05. Maka H0 

dinyatakan diterima atau dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya 

hubungan minat beli dengan kepercayaan tidak ada hubungan nyata. 

2. Hubungan SOCIAL MEDIA dengan MINAT BELI. 

Hasil nilai angka p adalah 0,963. Angka yang dihasilkan jauh 

melebihi batas probability yang ditentukan yaitu 0,05. Maka H0 

dinyatakan diterima atau dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya 

hubungan minat beli dengan social media tidak ada hubungan nyata. 

3. Hubungan PRODUK dengan MINAT BELI 

Hasil nilai angka p adalah 0,955. Angka yang dihasilkan jauh 

melebihi batas probability yang ditentukan yaitu 0,05. Maka H0 

dinyatakan diterima atau dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya 

hubungan minat beli dengan produk tidak ada hubungan nyata.
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