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PENGUJIAN BLACK BOX – FUNCTIONAL ANALYSIS (Bagian 1) 

Contoh kasus: Aplikasi Penjualan Barang 
 

1. Dekomposisi Sistem terhadap fungsi-fungsinya. 

 

Kategori Fungsional aplikasi penjualan sebagai berikut: 

a. Kategori Data Master 

b. Kategori Data Transaksi 

c. Kategori Laporan Data Master & Data Transaksi 

2. Hirarki fungsi pada kategori fungsional. 

 

3. Deskripsi setiap fungsi, meliputi: 

a. Apa yang dilakukan oleh sistem (deskripsi fungsi) 

Master 

Data Barang 

Data Konsumen 

Data Sales 

Data Kolektor 

Transaksi 

Pesan Barang 

Order Barang 

Pembayaran 

Laporan 

Laporan Data Barang 

Laporan Data Sales 

Laporan Data Konsumen 

Laporan Data Penjulalan 

per Barang 

per Sales 

per Nota Laporan Pembayaran 
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b. Bagaimana fungsi seharusnya bekerja (tahapan kerja fungsi), terdiri dari 

screenshoot/tampilan program tiap tahap dan masukkan dan keluaran program dari tiap 

tahap setiap fungsi. 

Berikut deskripsi setiap fungsi dari aplikasi penjualan. 

 Fungsi Data Barang 

a. Deskripsi 

- Fungsi ini diakses melalui menu MASTER. 

- Fungsi Data barang digunakan untuk melihat, menambah, mengkoreksi, mencetak 

dan menghapus data dari barang yang akan dijual. 

 

b. Tahapan kerja fungsi 

- Tampilan program tiap tahap 

Tahap 1: Tampilan fungsi ketika pertama kali dipanggil 

 
Keterangan: 

Ketika fungsi dijalankan, terdapat data barang yang sudah tersimpan dalam database 

yang ditampilkan melalui grid. Untuk melihat detil dari setiap barang dengan cara 

melakukan pemilihan data pada grid dan detil akan ditampilkan pada textbox. 

 

Tahap 2: Tampilan ketika tambah data dengan klik tombol tambah 
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Keterangan: 

Data baru disikan pada textbox yang sudah disediakan. Untuk menyimpan perubahan 

tekan tombol simpan, untuk pembatalan tekan tombol batal. 

 

Tahap 3: Tampilan ketika koreksi data dengan klik tombol koreksi 

 
Keterangan: 

Pada fungsi ini semua field dalam data barang yang dipilih dapat dikoreksi kecual 

kode obat. Untuk menyimpan perubahan tekan tombol simpan, untuk pembatalan 

tekan tombol batal. 
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Tahap 4: Tampilan ketika hapus data dengan klik tombol hapus 

 
Keterangan: 

Pada tahap ini, untuk melakukan penghapusan data terlebih dahulu pilih data pada 

grid, kemudian klik tombol hapus. Untuk konfirmasi proses penghapusan klik tombol 

Yes untuk melanjutkan penghapusan data. 

 

Tahap 5: navigasi data 

 
tombol navigasi record/data 

 
 Keterangan: 

 Tombol |< : navigasi ke record paling awal 

 Tombol << : navigasi ke record sebelumnya 

 Tombol >> : navigasi ke record sesudahnya 

 Tombol >| : navigasi ke record paling akhir 

 

Tahap 6: Tampilan cetak data dengan klik tombol cetak 
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- Masukan dan keluaran program tiap tahap 

Tampilan Masukan Tampilan Keluaran 

Untuk setiap penambahan data barang Untuk setiap data barang yang akan 
dikoreksi 

Kode Obat 
Kode obat setiap barang bersifat unik 

Nama Obat 
Deskripsi dari barang berupa nama 
obat 

Nama Obat 
Deskripsi dari barang berupa nama obat 

Batch 
Nomor batch dari setiap barang 

Batch 
Nomor batch dari setiap barang 

Unit 
Satuan unit dari barang (box, cup, 
fls, str, tube, vial) 

Unit 
Satuan unit dari barang (box, cup, fls, str, 
tube, vial) 

Stok 
Jumlah ketersediaan barang yang 
ada 

Stok 
Jumlah ketersediaan barang yang ada 

Harga 
Harga barang dijual 

Harga 
Harga barang dijual 

Untuk setiap data barang yang akan 
dihapus 

Untuk setiap data barang yang akan 
dihapus 

Konfirmasi Hapus 
Pertanyaan yang diberikan ke 
pengguna untuk konfirmasi 
penghapusan data. 

Pilihan hapus 
Yes/No untuk melakukan penghapusan 
data barang 

 

 

 Fungsi Data Konsumen 

a. Deskripsi 

<deksripsikan> 

b. Tahapan kerja fungsi 

<deksripsikan> 

 

 Fungsi Data Sales 

a. Deskripsi 
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<deksripsikan> 

b. Tahapan kerja fungsi 

<deksripsikan> 

 

 Fungsi Data Kolektor 

a. Deskripsi 

<deksripsikan> 

b. Tahapan kerja fungsi 

<deksripsikan> 

 

 Fungsi Pesan Barang 

a. Deskripsi 

<deksripsikan> 

b. Tahapan kerja fungsi 

<deksripsikan> 

Catatan: Deskripsikan & jelaskan tahapan kerja setiap fungsi yang ada! 

 


