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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aspek kualitas perangkat lunak merupakan suatu hal yang paling penting 

dalam pengembangan proyek perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak tidak 

dilihat dari hasil produk tetapi juga kualitas terhadap tahap pengembangan 

perangkat lunak itu sendiri. dimana dalam menjamin kualitas perangkat lunak 

maka perlu dilakukan pengukuran terhadap perangkat lunak (Hariri & Prakasa, 

2019). 

Surat menyurat merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mengelola 

sistem administrasi pada sebuat organisasi dan perusahanan. Mulai dari 

administasi surat masuk, surat keluar, khusunya bagi Kantor Desa. Banyak 

masyarakat yang memerlukan surat dari Kantor Desa untuk berbagai keperluan. 

Di desa ini sebagian besar proses pelayanan tersebut masih dilakukan secara 

konvensional yaitu pelayanan surat menyurat dan pengelolaan data masih 

menggunakan program pengolah kata (Ms. Office), sehingga pada prosesnya 

membutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan pelayanan dan dokumentasi 

berkas surat kurang teradministrasi dengan baik dan seringkali terjadi kesalahan 

bahkan ada arsip data yang hilang atau rusak karena terlalu banyaknya arsip yang 

ada. 

Pada penelitian sebelumnya Sopian (2018), melakukan penelitian dengan 

judul “Implementasi Dan Pengujian Sistem Informasi Tracer Study Berbasis Web 

Menggunakan Standard ISO/IEC 9126” mendapatkan hasil pengujian functionality 

dengan hasil 100% pada black box testing, reliability sistem juga berjalan dengan baik 

dengan tingkat keberhasilan akses sebesar 97,16%, pengujian usability dengan metode 

Alpha Cronbach sebesar 87% dan nilai reliabilitas 0.931, portability hasil pengujian 

100% dengan interpretasi Sangat Baik. Selanjutnya Kartiko (2019), melakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Kualitas Aplikasi Web Pemantau Menggunakan 

Model Pengujian Perangkat Lunak ISO/IEC 9126”  mendapatkan hasil pengujian 
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usability medapat skor 61,81%,  functionality mendapatkan skor 76,55%,  

reliability mendapatkan skor 99,14%, efficiency mendapatkan skor 66,8%. 

 Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka penulis mencoba 

meneliti lebih lanjut mengenai Pengujian Sistem Surat Menyurat Di Kantor Desa 

Berbasis Web Menggunakan Standard ISO 9126 alasan mengapa penulis meneliti 

dari pengujian perakat lunak bedasarkan standar ISO 9126, karena dapat 

menetapkan kelayakan suatu software, setelah sistem ini dinilai layak maka sistem 

ini diharapkan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Maka diharapkan 

output dari penelitian ini yaitu dapat membantu memudahkan masyarakat dalam 

permohonan pembuatan surat dan memudahkan admin desa dalam pengelolaan 

surat menyurat dan mendata penduduk di desa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat mengetahui suatu masalah yaitu 

bagaimana kualitas sistem surat menyurat di kantor desa berdasarkan standar ISO 

9126 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini melakukan pengujian kualitas perakat lunak 

bedasarkan standar ISO 9126 dengan karakteristik functionality menggunakan 

metode black box testing. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui kualitas perangkat lunak 

yang dikembangkan berdasarkan standar ISO 9126. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengetahi perangkat lunak yang 

diuji diharapkan akan mendapatkan hasil kualitas perakat lunak yang lebih baik 

dan berkualitas. 
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