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Software Testing

• Menurut standar ANSI/IEEE 1059

Testing adalah proses menganalisa suatu
entitas software untuk mendeteksi perbedaan
antara kondisi yang ada dengan kondisi yang 

diinginkan (defect / errors / bugs) dan
mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software



Pengujian PL

• Proses mengoperasikan PL dalam kondisi
yang dikendalikan, untuk :
– Verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana

telah ditetapkan (menurut spesifikasi)
Are we building the system right?

– Mendeteksi error
– Validasi apakah spesifikasi yang telah

ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau
kebutuhan dari pengguna sebenarnya
Are we building the right system?



Kualitas

• Menurut ISO-8402

Kualitas adalah keseluruhan dari fitur yang
menjadikan suatu produk dapat memuaskan
atau dipakai sesuai kebutuhan dengan harga

yang terjangkau



Testing dan Kualitas

• Software yang berkualitas adalah software yang 
bebas error dan bug secara objektif, tepat waktu
dan dana, sesuai dengan kebutuhan atau
keinginan dan dapat dirawat (maintainable)

• Testing membuat kualitas dapat dilihat secara
objektif, karena testing merupakan pengukuran
dari kualitas software

• Testing tidak dapat memastikan kualitas
software, namun dapat memberikan jaminan
terhadap software pada suatu tingkat tertentu



Quality Asssurance

• Jaminan kualitas (Quality Assurance – QA) 
mengukur kualitas proses yang digunakan
untuk membuat produk berkualitas

• Testing merupakan bagian dari aktivitas
QA



Prinsip Testing [1]

• Testing yang komplit (dilakukan secara menyeluruh) tidak
memungkinkan dilakukan

– Kemungkinan jumlah kombinasi testcase yang amat
besar

• Pertimbangan masukan yang mungkin sangat besar
jumlahnya (masukan yang valid, tdk valid, masukan
yg diedit dll)

• Kompleksitas user interface dan desain

• Jalur program yang mungkin dapat dilewati sangat
banyak

– Harus dilakukan test ulang, setiap ada perbaikan pada
masing-masing bug



Prinsip Testing [2]

• Testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan
sulit

Mitos-mitos yang salah tentang testing :

– Testing itu mudah

– Tiap orang akan dapat melakukan testing dengan
sendirinya

Padahal

Testing bukanlah hal yang sederhana, karena

– Untuk dapat melakukan testing yang efektif harus
mengetahui keseluruhan sistem

– Sistem sendiri tidak sederhana (mudah dipahami)



Prinsip Testing [3]

• Testing berbasis pada resiko
Walaupun testing secara keseluruhan tidak dapat dilakukan

tidak berarti bahwa testing yang efektif tidak dapat dilakukan

testing merupakan hasil pertimbangan dari resiko dan ekonomi

Testing dipengaruhi oleh pertimbangan :
– Sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan

testing menurut skala prioritas, kompleksitas dan kesulitan
testing

– Biaya dari keterlambatan pengiriman produk (kemungkinan
besar disebabkan testing)

– Kemungkinan adanya suatu defect

– Biaya yang disebabkan oleh defect, bilamana defect tsb
menyebabkan error yang membawa kerugian langsung maupun
tak langsung bagi customer



Prinsip Testing [4]

• Testing harus direncanakan
Butuh pemikiran dgn pendekatan secara

keseluruhan, desain tes dan penetapan hasil yg

diinginkan utk setiap kasus tes (test case) yg

dipilih

test plan: dokumen yg mencakup keseluruh tujuan
testing dan pendekatan testing

test design: dokumen yg mendefinisikan apa yg telah
dipilih utk dites dan hasil yg diharapkan

“test direncanakan dan didesain sebelum kode dibuat”



Prinsip Testing [5]

• Testing butuh independensi
Testing yang paling efektif adalah yang 

dilakukan oleh pihak ketiga (tidak bias)



Dasar Testing

• Testing dikatakan baik, jika :

– Kemungkinan mendapatkan error tinggi

– Tidak redundan --> resource terbatas, tiap
tes yang dilakukan HARUS memiliki tujuan
yang berbeda

– Tidak terlalu simpel atau kompleks



Siklus Pengujian

• Perencanaan Pengujian

• Perancangan Pengujian

• Eksekusi Pengujian

• Laporan Pengujian
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Siklus Pengujian

• Perencanaan Pengujian

• Perancangan Pengujian

• Eksekusi Pengujian

• Laporan Pengujian

 Perencanaan apa saja yang
akan diuji

 Perencanaan waktu
 Perencanaan sumberdaya

yang diperlukan
• Orang
• PL pendukung
•  Alat/perangkat keras
• Lingkungan pengujian
• dan lain-lain

 Perencanaan prosedur
umum pengujian



Siklus Pengujian

• Perencanaan Pengujian

• Perancangan Pengujian

• Eksekusi Pengujian

• Laporan Pengujian

• Untuk apapun yang akan
diuji, maka perlu dirancang
Kasus Pengujian (Test Case)
• Test Case berisi:

• Masukan yang diuji
• Harapan Pengujian
• Cara menilai hasil

eksekusi pengujian



Siklus Pengujian

• Perencanaan Pengujian

• Perancangan Pengujian

• Eksekusi Pengujian

• Laporan Pengujian
• Dilakukan sesudah kode

program selesai dikerjakan.
Unit testing
Sub-system integration testing
System integration testing
Acceptance testing

• Eksekusi program dilakukan
dengan menggunakan
masukan data yang sudah di
rancang



Siklus Pengujian

• Perencanaan Pengujian

• Perancangan Pengujian

• Eksekusi Pengujian

• Laporan Pengujian

Laporan pengujian berisi laporan
untuk setiap hasil eksekusi Test
Case:
• Lulus pengujian jika hasil
eksekusi program memberikan
hasil yang sama dengan harapan hasil
• Tidak lulus pengujian jika hasil
eksekusi memberikan hasil yang 
berbeda
• Kadang dapat disertai dengan
catatan khusus



Referensi

• Perry, William. Software Testing

• Hendra Jatnika & Yulie Irwan. Testing dan
Implementasi Sistem. ITB



Terimakasih


