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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan administrasi di kantor desa khusus pengajuan permohonan surat 

menyurat menjadi bagian yang sangat penting di setiap kantor desa. Bagi 

masyarakat pelayanan ini sering digunakan ketika memerlukan surat pengantar 

dari kantor desa untuk keperluannya masing-masing. Namun, pelayanan 

administrasi khususnya permohonan pembuatan surat masih dilakukan dengan 

cara konvensional, yang dinilai kurang efisien dimana pemohon harus datang 

langsung dengan membawa persyaratan serta harus menunggu. Seiring dengan 

perkembangan teknologi saat ini, dapat dibuat sebuah aplikasi pelayanan surat 

menyurat di kantor desa berbasis mobile. 

Dalam proses pengembangan perangkat lunak sebaiknya perlu melakukan 

pengujian sebelum sistem aplikasi dirilis langsung kepada pengguna. Pengujian 

dilakukan guna mencegah kesalahan pada fungsi utama dari aplikasi pelayanan 

surat menyurat, yang akan mengakibatkan aplikasi tidak bekerja sesuai dengan 

yang diharapkan. Pengujian adalah proses verifikasi yang dilakukan guna 

mengetahui kualitas sebuah perangkat lunak. Dalam hal ini validasi data menjadi 

perlu, karena kesalahan yang terjadi dapat membuat kinerja sistem menjadi tidak 

maksimal dan dapat merugikan pemilik atau pengguna sistem (Agustian et al., 

2020). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ningrum dkk, 2019) pada 

penelitian yang berjudul “Pengujian Black-Box pada Aplikasi Sistem Seleksi 

Sales Terbaik Menggunakan Teknik Equivalence Partitions”. Penelitian ini 

melakukan pengujian pada Aplikasi Sistem Seleksi Sales Terbaik, masukkan data 

pada setiap form yang ada pada sistem seleksi sales terbaik, Dalam penelitian ini 

akan dilakukan beberapa tahapan. Pada tahapan pertama diawali dengan 

menentukan Test Case perangkat lunak yang akan diuji dengan metode 

Equivalence Partitions, kemudian menginisialisasi standar grade partition 
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masukan dan keluaran. Selanjutnya oleh (Nur dkk, 2020) dengan penelitian yang 

berjudul “Pengujian Black-Box pada Aplikasi Sistem Pengarsipan Surat 

Menggunakan Teknik Equivalence Partitions”, penelitian ini dilakukan dengan 

membagi masukan kedalam kelompok-kelompok berdasarkan fungsinya. 

Sehingga didapatkan sebuah test case yang akurat. Kemudian penelitian oleh 

(Arwaz dkk, 2019) dengan penelitian “Pengujian Black-Box pada Aplikasi Sistem 

Seleksi Pemenang Tender Menggunakan Teknik Equivalence Partitions”, metode 

Black-Box Testing terdiri atas beberapa cara antara lain Equivalence Partitions, 

Boundary Value Analysis, Comparison Testing, Sample Testing, Robustness 

Testing, dan lain-lain. 

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Nur dkk, 2020) dengan judul 

“Pengujian Black Box pada Aplikasi Sistem Pengarsipan Surat Menggunakan 

Teknik Equivalence Partitions”, Teknik Equivalence Partitions merupakan sebuah 

pengujian berdasarkan masukkan data, setiap menu masukan akan dilakukan 

pengujian dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya baik itu bernilai benar 

ataupun salah. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan maka pada 

penulis melakukan pengujian Black-Box untuk aplikasi mobile yang 

dikembangkan dengan menerapkan metode pengembangan aplikasi prototype. 

Pengujian Black-Box pada aplikasi pelayanan surat menyurat di kantor desa akan 

menerapkan salah satu teknik pengujian Black-Box yaitu Equivalence Partitions. 

Teknik pengujian Equivalence Partitions dinalai cocok untuk diterapkan pada 

pengujian ini, untuk meminimalisir kesalahan inputan oleh pengguna, mengingat 

pengguna akan banyak melakukan inputan pada form pengajuan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu melakukan pengujian Black-Box pada aplikasi pelayanan surat 

menyurat di kantor desa dengan menerapkan teknik pengujian Equivalence 

Partitions.  
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu melakukan pengujian 

Black-Box pada aplikasi pelayanan surat menyurat di kantor desa berbasis mobile 

dan pada sisi aktor sebagai pengguna masyarakat. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkur kualitas fungsional pada aplikasi 

pelayanan pembuatan surat menyurat di kantor desa yang berbasis mobile.  

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan rekomendasi 

pada pengembang berikutnya untuk melakukan evaluasi dan pengembangan 

aplikasi. 
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