
DOKUMENTASI TESTING JDIH PERPUSNAS 

Waktu Pengujian: 11/01/2021 | Lingkungan pengujian: Browser Google Chrome, OS Android | Tester: Zaki 

No Nama Menu Aksi yang dilakukan Hasil yang diperoleh Hasil yang diharapkan 

1 Hamburger 
Menu Button 

Menge-klik ikon menu (hamburger menu) 

 

Tombol menu tidak 
duplikat dan tetap 
dapat diklik. 

2 Manage 
Kontak 

Add/Edit Kontak 

 

Bisa meng-edit atau 
meng-add kontak, 
tanpa harus 
memasukkan isian ke 
file_statik 



3 Manage 
Konten 

 
Search keyword: Test 

 

Memberikan table 
hasil pencarian yang 
sesuai keyword yang 
diinput. 

4 Manage Statik 
Konten 

Edit Statik Konten TELEPON 

 

Bisa mengedit tanpa 
harus mengisi  field 
file_statik 



5 Manage 
Banner 

Setelah menambah banner, Kembali ke 
table list. 

 

Table seharusnya 
hanya menampilkan 
data dengan kategori 
“banner”, tidak 
tercampur kategori 
lainnya. 



6 Manage Galeri Mengunggah file gambar. 

 

Mengubah folder 
permission sehingga 
dapat mengunggah 
gambar galeri ke folder 
dimaksud, dan tampil 
di frontend web. 

7 Manage Sosial 
Media 

 
Men-delete row di Manage Social Media. 

 
Setelah men-delete row di Manage Socmed, table list yang 
muncul berubah menjadi kategori lain, bukan lagi kategori 
“Social Media”. 

Table list di manage 
Socmed agar tetap 
menampilkan hanya 
konten dengan nama 
kategori “social 
media”, tanpa 
menampilkan kategori-
kategori lainnya. 



8 Manage Menu 
Bawah 

Men-delete row di Menu Bawah 

 
 

Setelah men-delete row di Manage Socmed, table list yang 
muncul berubah menjadi kategori lain, bukan lagi kategori 
“Menu Bawah”. 

Table list di manage 
Socmed agar tetap 
menampilkan hanya 
konten untuk “Menu 
Bawah”, tanpa 
menampilkan konten 
lainnya. 

9 Manage 
Produk 
Hukum 

 
Mengisi field dengan label merah, filed yg 
wajib diisi. 

 
Telah mengisi field yang wajib diisi, namun masih error. 

Bisa menambahkan 
peraturan di menu 
manage produk 
hukum. 



 
Mengisi field “tahun”.  

10 Penyusunan 
Peraturan 

 
 

Bisa menambahkan 
peraturan dengan 
filed-filed yang 
memadai. 



11 Manage Buku 
Hukum 

Menambahkan buku hukum 

 

 

Bisa menambahkan 
buku hukum dengan 
ketentuan filed yang 
jelas. 
 



12 Manage File 
Download 

Mengklik tombol Add 

 
Kategori nya berubah menjadi kategori “Berita”, bukan lagi 
kategori “Download”. 

 
Tersedia pilihan kategori di menu Donlyang bisa 
membingungkan. 

Agar kategori pilihan 
konsisten sama 
dengan menu yang 
dipilih. 

13 Report Data 
Peraturan 

Menge-klik menu di sidebar  

 
Begitu di-klik, langsung melakukan action Download. 

Sebaiknya 
ditambahkan icon fa 
download di nama 
menu, agar tergambar 
bahwa menu ini 
berbeda dengan menu 
lainnya, karena begitu 
diklik langsung 
mengunduh report 
data peraturan. 



14 Non Peraturan Mengklik tombol Add, masuk form 
menambah . 

 
Tersedia pilihan kategori di menu Peraturan, selain pilihan 
“Non-Peraturan” yang bisa membingungkan. 

Bisa menampilkan 
pilihan kategori yang 
tepat dan relevan. 

 


