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[TUTORIAL UNIT TESTING 
WORLD MART DENGAN 
VISUAL STUDIO 2010] 
Langkah-langkah melakukan UNIT TESTING dengan Visual Studio 2010 



Tutorial Unit Testing Microsoft Visual Studio 2010 

Unit testing adalah proses verifikasi dan validasi perangkat lunak yang sangat lazim 

dilakukan.  Setiap tester harus mengetahui dan tentu pernah melakukan Unit Testing. Unit Testing 

bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap unit-unit yang ada pada sebuah proyek 

perangkat lunak.  Setiap unit dapat dianalisis dan ditentukan apakah sudah mumpuni untuk di-

release atau belum mumpuni sehingga masuk ke tahap pengembangan pada iterasi pengembangan 

proyek berikutnya. 

Banyak framework yang sudah disediakan untuk melakukan unit testing meskipun anda 

sendiri tentu dapat membuat unit testing secara manual.  Ada Nunit untuk proyek perangkat lunak 

berbasis .NET, Junit untuk proyek berbasis Java, Phpunit untuk proyek berbasis PHP, ada AsUnit 

untuk proyek berbasis Action Script Flash, dan banyak lagi.  Cara manual untuk membangun unit-unit 

testing sudah pasti akan ditinggalkan seiring kemajuan teknologi. Karena pada era sekarang ini skala 

sebuah proyek dapat sangat besar dan menuntut waktu pekerjaan singkat serta efisien. Tentu dalam 

melakukan testing butuh memakan banyak waktu. Oleh karena itu, penggunaan framework dalam 

fase testing akan sangat berguna dalam menyingkat waktu fase ini.   

Microsoft selaku perusahaan raksasa yang telah merajai industri ini selama beberapa dekade 

menyadari akan hal ini. Microsoft tidak pernah berhenti berinovasi dan menyadari kebutuhan pasar 

yang besar terhadap kemudahan, kecepatan, serta portabilitas.  Melalui Seri Microsoft Visual Studio 

2010 yang dirilis pada kuartal pertama tahun ini telah menyediakan sebuah fitur testing proyek 

terintegrasi sehingga memudahkan developer .NET dalam melakukan verifikasi dan validasi 

software. 

 

 

 

 Ibarat sebuah proyek properti yang sekarang sedang gencar dilakukan, Microsoft ingin 

membuat Microsoft Visual Studio sebagai IDE yang ‘Home Sweet Home’ terhadap developer 

setianya. Proyek properti sekarang sedang gencar membentuk sebuah perumahan seperti kota 

tersendiri yang telah memiliki berbagai fasilitas di dalamnya termasuk Mall, Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar, Sekolah, serta Taman Bermain. Begitu juga dengan Microsoft yang telah berhasil 

mengintegrasikan fase testing di dalam IDE Microsoft Visual Studio yang sangat Powerful ini. 



 Tentu anda sangat ingin mengetahui contoh implementasi unit Test pada Microsoft Visual 

Studio 2010 ini. Penulis akan memberikan sedikit arahan untuk anda bagaimana cara membuat 

sebuah Unit Test pada IDE yang luar biasa ini agar anda mengetahui seberapa besar IDE ini telah 

memberikan perubahan dalam hidup programmer seluruh dunia. 

Berikut adalah caranya: 

- Install Ms. Visual Studio 2010 (Hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah OS komputer 
anda minimum telah berada pada versi Windows XP SP3 ) 

- Setelah berhasil melakukan instalasi. Launch Ms.Visual Studio 2010. Anda akan ditakjubkan 
dengan perubahan signifikan pada tampilan IDE-nya. 

- Lalu bukalah Solution File (.SLN) yang telah ada pada versi Microsoft Visual Studio 
sebelumnya atau membuat sebuah file solution baru. 

 
- Pada kesempatan ini saya akan membuka sebuah project yang akan saya verifikasi bernama 

WorldMartCatalog. 
- Saya akan menguji PanelumumController.cs sebagai obyek unit test pada kesempatan ini. 

Berikut adalah isi dari PanelumumController.cs. 
- using System; 
- using System.Collections.Generic; 
- using System.Linq; 
- using System.Text; 
- using Oracle.DataAccess.Client; 
-  
- namespace WorldMart.Logic 
- { 
-     public class PanelumumController 
-     { 
-         private Koneksi con; 
-  
-         public bool changePassword(string id,string curpass, string newpass, 

string confirm) 



-         { 
-              if (!curpass.Equals("") && !newpass.Equals("") && 

!confirm.Equals("")) 
-             { 
-                 con=new Koneksi(); 
-                 con.Open(); 
-                 String sql = "SELECT USERUSER, USERPASS, IDAKSES " + 
-                              "FROM USER2 US, PEGAWAI PEG WHERE PEG.IDPEGAWAI = 

'" + id + 
-                              "' AND USERPASS = '" + 

MD5Encryptor.EncodePassword(curpass) + "' AND PEG.IDPEGAWAI = US.IDPEGAWAI"; 
-                 OracleDataReader odr = con.ExecuteReader(sql); 
-                 if (odr != null && odr.Read()) 
-                 { 
-                     if (newpass.Equals(confirm)) 
-                     { 
-                         sql = "UPDATE USER2 SET USERPASS = '" + 

MD5Encryptor.EncodePassword(newpass) + "' WHERE IDPEGAWAI = '" + id + "'"; 
-                         int affected=con.ExecuteNonQuery(sql); 
-                         if (affected != 0) return true; 
-                     } 
-                      
-                 } 
-                 else return false; 
-             } 
-            return false; 
-         } 
-         } 
- } 

 

- Saya akan menguji satu method yang ada pada class ini untuk memverifikasi fungsinya 
sebagai perubah password. 
 

- Untuk itu , saya akan membuat sebuah unit test dengan cara memilih toolbar “Test” pada 
sisi atas IDE Microsoft Visual Studio 2010 dan pilih “New test”. 

 



- Pilih “Unit Wizard Test”. 

 

 

- Pada textbox Add to Test Project jika anda belum memiliki project yang dimaksud anda bisa 
memilih create new project pada Combo Box Tersebut dan beri nama sesuai dengan Nama 
Test Project yang tertera di Layar yaitu “WorldMart.Test”. Tekan OK. 

- Lalu Pilih Class yang ingin anda verifikasi, Expand WorldMart.Logic karena class yang ingin 
dilakukan testing tadi adalah “PanelumumController.cs” yang berada pada namespace 
“WorldMart.Logic”. 



 
- Pilih Method yang ingin anda verifikasi dan validasi. Dalam kesempatan ini saya akan 

memilih changePassword karena memiliki fungsionalitas utama pada class ini. 
- Tekan OK. 
- Dan Lihatlah sebuah keajaiban terjadi. Code Testing telah degenerate oleh Microsoft Visual 

Studi 2010. Satu-satunya yang harus anda ganti adalah code yang ada pada comment 
//TODO…… 

- [TestMethod()] 
-         public void changePasswordTest() 
-         { 
-             PanelumumController target = new PanelumumController(); // TODO: 

Initialize to an appropriate value 
-             string id = string.Empty; // TODO: Initialize to an appropriate 

value 
-             string curpass = string.Empty; // TODO: Initialize to an 

appropriate value 
-             string newpass = string.Empty; // TODO: Initialize to an 

appropriate value 
-             string confirm = string.Empty; // TODO: Initialize to an 

appropriate value 
-             bool expected = false; // TODO: Initialize to an appropriate value 
-             bool actual; 
-             actual = target.changePassword(id, curpass, newpass, confirm); 
-             Assert.AreEqual(expected, actual); 
-             Assert.Inconclusive("Verify the correctness of this test method."); 

-         } 

 



- Tuliskan input sesuai dengan keinginan anda pada setiap baris yang memuat comment out 
“//TODO”. 
 

- Saya Akan melakukan input seperti yang terlihat pada code dibawah ini: 
 

[TestMethod()] 

        public void changePasswordTest() 

        { 

            Logic.Koneksi.host = "localhost"; 

            Logic.Koneksi.serviceName = "XE"; 

            Logic.Koneksi.user = "jeffrey"; 

            Logic.Koneksi.password = "jeffrey"; 

            PanelumumController target = new PanelumumController(); // TODO: 

Initialize to an appropriate value 

            string id = "0005"; // TODO: Initialize to an appropriate value 

            string curpass = "ali"; // TODO: Initialize to an appropriate value 

            string newpass = "eky"; // TODO: Initialize to an appropriate value 

            string confirm = "eky"; // TODO: Initialize to an appropriate value 

            bool expected = true; // TODO: Initialize to an appropriate value 

            bool actual; 

            actual = target.changePassword(id, curpass, newpass, confirm); 

            Assert.AreEqual(expected, actual); 

            //Assert.Inconclusive("Verify the correctness of this test method."); 

        } 

 

- Lalu Pilih Toolbar Test->Run->dan All Test in Current Context. 



 
 

 

- Lalu akan terlihat tampilan apakah proses pengujian telah berhasil ataupun gagal. Pada 
kesempatan ini proses unit testing telah berhasil dengan adanya tanda “checklist Hijau pada 
bagian Testing Output.” 

 



- Anda dapat menambah testing pada class testing tersebut dengan menambahkan sebuah 
method yang diawali dengan ‘*TestMethod()+’. Seperti pada contoh berikut ini: 

- [TestMethod()] 
-         public void changePasswordTestSalah() 
-         { 
-             PanelumumController target = new PanelumumController(); // TODO: 

Initialize to an appropriate value 
-             string id = "0005"; // TODO: Initialize to an appropriate value 
-             string curpass = "ali"; // TODO: Initialize to an appropriate value 
-             string newpass = "eky"; // TODO: Initialize to an appropriate value 
-             string confirm = "eky"; // TODO: Initialize to an appropriate value 
-             bool expected = false; // TODO: Initialize to an appropriate value 
-             bool actual; 
-             actual = target.changePassword(id, curpass, newpass, confirm); 
-             Assert.AreEqual(expected, actual); 
-             //Assert.Inconclusive("Verify the correctness of this test 

method."); 

-         } 

 

 Microsoft sangat terampil dalam mempermudah dan mengubah kecenderungan 

programmer selama ini. Membuat Microsoft Visual Studio menjadi IDE yang tak mungkin dilupakan 

setiap programmer yang penah mencoba sensasinya. Jadi selamat mencoba mengeksplorasi 

kekuatan IDE ini terutama pada berbagai unit testing lainnya yang masih belum dijelaskan pada 

tutorial bimbingan kali ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


