
Topik 5 : Pengujian Perangkat Lunak 
2.1 Definisi, Tujuan dan Lingkup Pengujian 
Definisi 
Pengujian adalah proses untuk menemukan error pada perangkat lunak sebelum di-delivery 
kepada pengguna. 
 
Tujuan Pengujian  

 Pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan (error) 
 Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan 

yang belum diketahui  
 Pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui 
 Jadi pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk 

mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada pada program  
 
Pengujian perangkat lunak seharusnya menghabiskan waktu 30% – 40% dari total biaya 
pembangunan perangkat lunak.  Pengujian merupakan bagian dari salah satu tugas software 
verification dan validation, yang merupakan bagian dari software quality assurance  
 
Pengujian perangkat lunak mencakup : 

• Strategi : Mengintegrasikan metode perancangan kasus uji dalam sekumpulan langkah 
yang direncanakan  

• metode pengujian, mencakup Perancangan kasus uji dengan menggunakan metode 
White Box atau Black Box  

 
2.2 Siapa saja yang berhubungan dengan pengujian ? 

• Customer, tim yang mengontrak pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak. 
• Pengguna , kelompok yang akan menggunakan perangkat lunak 
• Pengembang perangkat lunak,  tim yang membangun perangkat lunak  
• Tim Pengujian perangkat lunak, tim khusus yang bertugas untuk menguji fungsi-

fungsi pada perangkat lunak.  
 
2.3 Prinsip Pengujian  

• Semua pengujian harus dapat dirunut sampai kepada spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak.  

• Pengujian harus dimulai dari lingkup yang kecil ke lingkup yang besar 
• Pengujian yang mendalam tidak mungkin dilakukan karena tidak mungkin mengeksekusi 

semua jalur permutasi 
• Supaya efektif (memiliki probabilitas yang tinggi dalam menemukan kesalahan), 

pengujian harus dilakukan oleh pihak lain yang independen 
• Pengujian harus direncanakan jauh sebelum dilakukan  

 
Kualitas Pengujian yang baik  

• mencakup semua kemungkinan skenario pengoperasian perangkat lunak 
• mencakup sebanyak mungkin jalur yang dibentuk dari struktur program 
• tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu rumit  

 
2.4 Kasus Uji (Test Case) 

Kasus uji yang baik adalah kasus uji yang memiliki probabilitas tinggi untuk 
menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya 
 



Perancangan test case adalah perancangan untuk menyediakan kemungkinan-
kemungkinan yang cukup tinggi untuk menemukan kesalahan (sesuai dengan tujuan Uji 
coba) dengan jumlah waktu dan usaha yang minimum 
 
Metode Kasus Uji : Metode yang dapat membantu memastikan kelengkapan pengujian 
dan memberikan kemungkinan tertinggi untuk mengungkapkan kesalahan pada perangkat 
lunak  

 
Metode Perancangan Kasus Uji (Design Test Case Methode)         

 Black Box : pengujian untuk  mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah 
berjalan semestinya sesuai dengan  kebutuhan fungsional yang telah didefinsikan 

 
 White Box, pengujian untuk  memperlihatkan  cara kerja dari produk secara rinci sesuai 

dengan spesifikasinya 
 
Black Box 

 Metode Black Box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian 
kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 
program. 

 Black Box dapat menemukan kesalahan dalam kategori berikut : 
o Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang  
o Kesalahan interface 
o Kesalahan dalam strutur data atau akses basisdata eksternal 
o Inisialisasi dan kesalahan terminasi  
o validitas fungsional 
o kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu  
o batasan dari suatu data  
 

Tipe dari Black Box Testing :
 Equivalence class partitioning 
 Sample testing 
 Limit testing 
 Robustness testing 
 Behavior testing 
 Requirement testing 

 
Equivalence Class Testing

 Bagi domain Input ke dalam beberapa kelas yang nantinya akan dijadikan sebagai kasus 
uji  

 kelas yang telah terbentuk disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji  
 Kelas tersebut merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid  
 kondisi input bisa merupakan suatu range, harga khusus, suatu himpunan,   atau suatu 

boolean 
 Bila kondisi input berupa suatu range, maka input kasus ujinya satu valid dan dua yang 

invalid  
 Bila kondisi input berupa suatu harga khusus, maka input kasus ujinya satu valid dan dua 

yang invalid 
 Bila kondisi input berupa  suatu anggota himpunan, maka input kasus ujinya satu valid 

dan dua yang invalid 
 Bila kondisi input berupa suatu anggota Boolean , maka input kasus ujinya satu valid dan 

dua yang invalid 



Sample Testing 
 Melibatkan sejumlah nilai yang dipilih dari data masukan  kelas ekivalensi  
 Integrasikan nilai tersebut ke dalam kasus uji 
 Nilai yang dipilih dapat berupa konstanta atau variabel 

Limit Testing 
 Kasus uji yang memproses nilai batas (atau titik singular)  
 Nilai batas disimpulkan dari kelas ekivalensi dengan mengambil nilai yang sama atau 

mendekati nilai yang membatasi kelas akivalensi tersebut 
 Limit test also juga melibatkan data keluaran dari ekivalensi kelas  
 Pada kasus segi tiga, misalnya limit testing mencoba untuk mendeteksi apakah a+b >= c 

dan bukan a + b > c 
 Bila kondisi input menentukan suatu range, maka kasus ujinya harus mencakup 

pengujian nilai batas dari range dan nilai invalid yang dekat dengan nilai batas. Misal bila 
rangenya antara [-1.0, +1.0], maka input untuk kasus ujinya adalah -1.0, 1.0, -1.001,1.001 

 Bila kondisi inputnya berupa harga khusus kasaus ujinya harus mencakup nilai minimum 
dan maksimum. Misal suatu file dapat terdiri dari 1 to 255 record, maka kasus ujinya 
harus mencakup untuk nilai 0, 1, 255 and 256, atau uji saat keadaan record kosong dan 
record penuh.  

 
Robustness Testing 
Data dipilih dari luar range yang didefinisikan. Tujuan pengujian ini adalah untuk membuktikan 
tidak adanya kejadian yang katastropik yang dihasilkan akibat adanya keabnormalan.  

Behavior Testing 
Suatu pengujian yang hasilnya hasnya dapat dievaluasi per sub program, tidak bisa dilakukan per 
modul (CSU : computer software unit)  

Requirement Testing 
 Menyusun kasus uji untuk tiap kebutuhan yang berkorelasi dengan modul / CSU  
 Tiap kasus uji harus dapat dirunut dengan kebutuhan perangkat lunaknya melalui matriks 

keterunutuan 
 
White Box 

• Metode pengujian dengan menggunakan struktur kontrol program untuk  untuk 
memperoleh kasus uji 

• Dengan menggunakan white box akan didapatkan kasus uji yang : 
o Menjamin seluruh jalur independen di dalam modul yang dieksekusi sekurang-

kurangnya sekali  
o menguji semua keputusan logikal  
o menguji seluruh Loop yang sesuai dengan batasannya  
o menguji seluruh struktur data internal yang menjamin validitas  

 
• Basis Path adalah teknik uji coba white box (Tom Mc Cabe). 
• Basis Path : untuk mendapatkan kompleksitas lojik  dari suatu prosedur dan 

menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan himpunan jalur yang 
akan diuji  

• Basis Path menggunakan notasi graph untuk menggambarkan aliran kontrolnya. Gambar  
2.21 menunjukkan notasi graph untuk menggambarkan slema dasar pemrograman. 
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Gambar 2.21 Notasi Graph untuk Skema Dasar Pemrograman 
 

Cyclomatic Complexity Ukuran yang menunjukkan kompleksitas lojik suatu  program  
• Cyclomatic Complexity dapat diperoleh dengan menghitung daerah yang dapat dibenuk 

oleh graph  
• Cyclomatic Complexity V(G) dapat pula dihitung dengan  

V (G) = E – N + 2 
dimana :  

E = jumlah edge pada flowgraph  
N = Jumlah Node pada flowgraph   

 
• Cyclomatic Complexity juga dapat dihitung dengan rumus : 

V (G) = P + 1 
dimana P = jumlah predikat Node pada flow graph 

 
 

Jalur independen adalah jalur yang melintasi atau melalui  program dimana sekurang-
kurangnya dieksekusi satu kali. Jalur independen sama dengan jumlah Cyclomatic 
Complexitynya. 
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