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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat lunak yang dapat diandalkan dan tangguh, serta diterima

secara luas bahwa pengujian harus dibuat dan dipelihara bersamaan dengan

perangkat lunak itu sendiri. Perangkat lunak yang mempunyai peran di berbagai

aspek kehidupan bermasyarakat yang dimulai dari pendidikan, bisnis, hiburan,

dan pemerintahan (Cholifah dkk, 2018). Hal ini juga menimbulkan suatu

kriteria pada perangkat lunak yang telah diciptakan dengan menggunakan

metode pengujian.

Perangkat lunak atau software digunakan untuk menjalankan semua

perintah dalam melakukan proses informasi. Perangkat lunak bisa berbentuk

program maupun prosedur. Hal ini memiliki pernyataan bahwa perangkat lunak

memiliki fungsi yang penting untuk memberikan perintah terhadap komputer

sehingga bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak

pengguna yang memberikan perintah tersebut. (Meenu, dkk 2019).

Pengujian merupakan deretan kegiatan yang direncanakan dan ter-urut

yang berguna untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ingin dicari. Kegiatan

pengujian ini sangat berkaitan dengan meletakkan secara khusus untuk desain

kasus uji yang dilakukan. Kepuasan dan kualitas yang disajikan untuk para

pengguna perlu di perhatikan, sehingga berguna untuk jangkauan penggunaan

secara umum. (Siagian 2018).

Pengujian perangkat lunak atau software testing merupakan aktivitas

intensif pengetahuan yang digunakan sebagai verifikasi dan validasi untuk

pengujian kualitas perangkat lunak. Pengujian pada suatu perangkat lunak

bertujuan untuk memeriksa apakah sebuah program telah berjalan dengan

semestinya atau masih ada kesalahan yang harus diperbaiki, agar program yang

dibuat akan menjadi program yang memiliki kualitas yang baik. Kesalahan-
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kesalahan yang belum diketahui pada perangkat lunak yang diciptakan perlu

diketahui, hal ini sangat penting karena berguna untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan tersebut sehingga perangkat lunak akan menjadi lebih baik

(Mustaqbal, dkk 2015). Oleh sebab itu, pengujian perangkat lunak

menggunakan metode black box dengan teknik boundary value analysis (BVA)

yang bisa mengurangi jumlah test case dan decision table testing bisa

mengetahui kesalahan yang ada di dalam perangkat lunak tersebut.

Ketika menggunakan kedua metode tersebut, jika digunakan salah

satunya saja, maka kelemahan pada saat menggunakan metode black box

dengan teknik boundary value analysis adalah jika untuk setiap set nilai input

menghasilkan perilaku sistem yang berbeda, sehingga ada kemungkinan kurang

efisien jika digunakan. Di sisi lain permasalahan yang terjadi pada saat

menggunakan decision table testing yakni perlu untuk menentukan atau

mengetahui kondisi apa yang relavan untuk pengujian. Dengan melakukan

kombinasi dari kedua teknik tersebut, jangkauan pengujian bisa didapatkan

menjadi lebih baik (Ardana, I. M. S. (2019). Pendekatan yang digunakan pada

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengumpul dan

menganalisis data-data sehingga mendapatkan kesimpulan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan melakukan kombinasi

teknik yang digunakan dalam metode pengujian black box dengan teknik

boundary value analysis dan decision table testing. Pengujian pada penelitian

ini menggunakan sistem informasi perpustakaan berbasis web.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menguji agar efisien dalam penggunaan teknik pengujian

boundary value analysis dan decision table testing.

2. Bagaimana cara melakukan pengujian dengan mengkombinasikan teknik

pengujian boundary value analysis dan decision table testing.
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1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang pengujian sistem informasi

perpustakaan menggunakan teknik boundary value analysis dan decision table

testing.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sistem informasi

perpustakaan berbasis web menggunakan teknik pengujian boundary value

analysis dan decision table testing, dengan cara melakukan kombinasi

kemudian melakukan analisis sehingga jangkauan pengujiannya menjadi lebih

baik.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan :

1. Mengetahui peningkatan efisiensi pada proses pengujian perangkat lunak.

2. Mengetahui sejauh mana kualitas perangkat lunak yang akan diuji.

3. Mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak

sehingga bisa menggunakannya sebagai tindakan evaluasi.
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