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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum perangkat lunak adalah sebuah sarana yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan mesin perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak 

terdapat beberapa tahapan antara lain analisis kebutuhan, perancangan sistem, 

implementasi, pengujian dan pemeliharan (Zahro, dkk, 2019). Dari beberapa 

tahapan tersebut, tahap pengujian mempunyai peranan yang sangat penting 

tentunya dalam hal kualitas perangkat lunak dan juga tentang fungsi perangkat 

lunak. 

Menurut opini peneliti penentuan kualitas perangkat lunak menjadi salah 

satu tahapan yang dianggap penting dalam pengembangan dan pengujian perangkat 

lunak. Dibutuhkan penjaminan kualitas dalam tahap software development life 

cycle. Mengukur kualitas perangkat lunak bukanlah suatu pekerjaan mudah, ketika 

melakukan pemberian nilai yang sangat baik terhadap perangkat lunak, belum tentu 

orang lain mengatakan hal yang serupa. Oleh karena itu, dalam penilaian kualitas 

perangkat lunak, ada beberapa hal yang dilihat dalam penentuan kualitas perangkat 

lunak dimulai dari sudut pandang proses, hasil produk. 

Salah satu penentuan kualitas perangkat lunak ada pengujian, pengujian 

perangkat lunak adalah proses yang dilakukan untuk menentukan kode program 

yang ditulis dan hasil yang dicapai bebas dari bugs dan kesalahan lain yang 

mempengaruhi output. Langkah yang paling berpengaruh lainnya dalam software 

development life cycle ialah pengujian perangkat lunak, karena perangkat lunak bisa 

dikatakan baik apabila tidak terdapat bugs dan defect (Arwan, 2018). 

Pembagian model pengujian perangkat lunak banyak sekali, salah satunya 

ada pengujian regresi. Pengujian regresi adalah aktivitas pengujian perangkat lunak 

yang dilakukan ketika perangkat lunak yang sudah ada dilakukan pengembangan. 
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Pengujian ini dilakukan sebagai langkah dalam pemeliharaan di software 

development life cycle yang membantu memastikan modifikasi dan pengembangan 

yang dilakukan pada aplikasi tidak mempengaruhi fungsionalitas yang ada dan 

desain awal (Farooq, dkk, 2019).  

Permasalahan yang terjadi pada pengujian regresi yaitu saat fitur-fitur atau 

fungsionalitas yang ditambahkan pada software yang dikembangkan bisa 

menyebabkan munculnya bug hingga software defect ketika fungsionalitas tersebut 

di hubungkan pada sistem yang telah ada. Tentu saja hal ini akan membuat sebuah 

permasalahan dari segi waktu pengembangan sistem karena harus menguji satu 

aplikasi ditambah penambahan fitur atau fungsionalitas baru. Pengujian regresi 

diperlukan ketika ada perubahan pada fungsionalitas dan kode yang dimodifikasi 

sesuai dengan kebutuhan fitur-fitur baru yang ditambahkan ke perangkat lunak 

(Ansari, dkk, 2016). 

Dalam pengujian regressi ini terdapat beberapa teknik pengujian yang bisa 

digunakan untuk mengatasi permasalah yang terjadi. 

 

Gambar 1. 1 Teknik Pengujian Regresi 

 Pada Gambar 1.1 terdapat Prioritization of test case, pada teknik ini test 

case di prioritaskan dengan beberapa kriteria yang dieksekusi lebih awal dari 

prioritas yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan dari pengujian regresi ini. 

Jadi teknik test case prioritization ini tidak membuang kasus uji, namun hanya 

menghindari pada test case yang banyak.  

Pengujian yang akan dilakukan pada case yaitu aplikasi website openSID 

ditambah pada pengembangan fitur pemetaan jalan, menjadikan sistem ini harus 
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diuji dengan menggunakan pengujian regresi, karena terjadi penambahan fitur yaitu 

pemetaan jalan desa. Sebelum penambahan fitur pemetaan jalan, Open SID ini telah 

menggunakan cukup banyak test case secara keseluruhan, sehingga apabila 

ditambahkan fitur baru yaitu pemetaan jalan, pengujian ini harus dilakukan 

menggunakan pengujian regresi. Dengan test case tersebut dan belum ditambah 

dengan fitur terbaru, hal ini bisa dikatakan cukup banyak test case yang perlu diuji. 

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengujian regresi 

pada pengembangan aplikasi open SID yaitu dengan penambahan fitur pemetaan 

jalan desa sebagai syarat untuk melakukan pengujian regresi dan menentukan kasus 

uji dengan menggunakan test case prioritization.  

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka di dapatkan rumusan 

masalah yaitu, bagaimana melakukan pengujian regresi pada openSID dengan 

penambahan fitur pemetaan jalan desa dengan menggunakan teknik test case 

prioritization. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas, terdapat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pengujian regresi dengan tools pengujian otomatis menggunakan teknik test 

case prioritization dilakukan pada metode Black Box pada tampilan user 

interface validasi yang diuji. 

2. Hal utama yang dilihat pada pengujian ini berfokus keberhasilan pada sistem 

dan pada waktu pengujian. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian regresi untuk melihat 

waktu pada saat pengujian dan memastikan tidak adanya bug atau error yang terjadi 

pada aplikasi openSID dengan penambahan fitur pemetaan jalan desa dengan 

pemanfaatan teknik test case prioritization untuk memprioritaskan kasus uji. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan, yaitu: 

1. Dengan pengujian regresi yang dilakukan dengan menggunakan test case 

prioritization dan menggunakan software testing, waktu yang digunakan untuk 

pengujian dapat berkurang sehingga pada saat pengujian regresi. 

2. Perangkat lunak yang diuji diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih baik 

dan berkualitas. 
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