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• Memudahkan para perancang untuk menentukan 

keberhasilan system yg telah dikerjakan 



Karakteristik strategi pengujian PL 

• Pengujian mulai pada tingkat modul yg paling 

bawah. 

• Teknik pengujian yang berbeda mungkin 

menghasilakn sedikit perbedaan (dalam hal 

waktu) 

• Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat 

lunak dan (untuk proyek yang besar) suatu 

kelompok pengujian yang independen. 

• Pengujian dan debugging merupakan aktivitas 

yang berbeda, tetapi debugging termasuk dalam 

strategi pengujian. 



Pengujian merupakan salah satu tugas yg ada 

dlm arus siklus pengembangan system 

yg dapat digambarkan dalam bentuk spiral : 



Macam-macam Strategi Pengujian 

•  Big bang testing :  

menguji PL keseluruhan, sekali untuk semua 

package yang ada 

•  Incremental testing :  

menguji PL per bagian dalam modul (unit 

testing), dilanjutkan dengan menguji integrasi 

tiap modul (integration test), selanjutnya 

seluruh package diuji (system testing) 



Pengujian Modul/Unit 

• Berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat 

lunak yaitu modul 

• Biasanya berorientasi pada white box 

 

MODUL Interface 

Struktur data lokal 

Kondisi Batas 

Jalur independen 

Jalur penanganan kesalahan 

Test Case 



Hal-hal yang diujikan 

• Antarmuka modul 

memastikan bahwa informasi yang berasal dari dan 

keluar dari modul yang diuji mengalir dengan benar 

• Struktur data lokal 

memastikan bahwa data yang disimpan sementara 

menjaga integritasnya selama eksekusi perintah 

dalam modul  

mencari kesalahan-kesalahan dalam bentuk: 

 Penggunaan tipe yang tidak tepat  

 Inisialisasi yang salah atau nilai pasti (default) yang 

salah 

 Nama peubah yang salah 



• Kondisi batas 

memastikan bahwa modul beroperasi dengan benar 

pada batas-batas pemrosesan yang ditentukan 

• Jalur-jalur bebas 

memastikan bahwa semua kemungkinan jalur kontrol 

yang mungkin dieksekusi dengan benar paling tidak 

sekali 

mencari kesalahan-kesalahan dalam bentuk: 

 penghitungan/pemrosesan yang salah 

 pembandingan yang salah 

 alur kontrol yang tidak tepat 

 



• Jalur-jalur penanganan kesalahan 

perancangan perangkat lunak yang baik menuntut 

agar kondisi salah dapat diantisipasi dan memiliki 

penanganan kesalahan agar pemrosesan dapat 

berhenti dengan bersih (antibugging) - Yourdon 

mencari kesalahan-kesalahan dalam bentuk: 

 Perian kesalahan tidak dapat dipahami 

 Pemberitahuan kesalahan tidak sesuai dengan 

kesalahan yang dialami 

 Kondisi kesalahan menyebabkan intervensi 

sistem sebelum penanganan kesalahan 

dilakukan 

 Penanganan kesalahan tidak benar 



Pengujian Integrasi 

• Adalah teknik yg sistematis untuk penyusunan 

struktur program, pada saat bersamaan dikerjakan 

uji coba untuk memeriksa kesalahan yg nantinya 

digabungkan dengan interface. 

• Ada Dua: 

 top down integration 

 buttom up integration 



•  Top-down 

 Modul pertama yang diuji : modul utama 

(tertinggi) 

 Modul terakhir yang diuji : modul pada level 

paling rendah 

Keuntungan : memperlihatkan keseluruhan fungsi 

program (semua modul lengkap) 

Kerugian : sulit menyiapkan potongan program 

dan menganalisis hasil tes 

•  Bottom-up : kebalikan top-down 

 Keuntungan : relatif mendorong performance 

 Kerugian : menghambat program sebagai 

suatu keseluruhan modul 

• Keduanya menganggap package PL dibangun 

berdasarkan hirarki modul PL 



Pengujian Validasi 

• Merupakan kumpulan seri uji coba black box yg 

menunjukkan sesuai dgn yg diperlukan. 

• Kemungkinan kondisi setelah pengujian: 

1. Karakteristik performansi fungsi sesuai dgn 

spesifikasi dan dapat diterima. 

2. Penyimpangan dari spesifikasi ditemukan dan 

dibuatkan daftar penyimpangan. 



• Pengujian Alpha 

Dilakukan pada sisi pengembang oleh seorang 

pelanggan 

 

• Pengujian Beta 

Dilakukan pada satu atau lebih pelanggan oleh 

pemakai akhir PL dalam lingkungan yg 

sebenarnya, pengembang biasanya tidak ada pada 

pengujian ini. 



Pengujian sistem 

• Persiapkan masalah: Saling Tuding 

 Rancang penanganan kesalahan untuk semua 

kemungkinan masuknya informasi dari elemen 

sistem di luar perangkat lunak 

 Lakukan pengujian yang mensimulasikan 

masuknya data jelek dan salah 

 Catat semua hasil pengujian untuk bukti 

 Ikut andil dalam perencanaan dan 

perancangan pengujian sistem untuk 

memastikan bahwa pengujian perangkat lunak 

sudah cukup 



Macam-macam pengujian sistem 

• Recovery Testing 

Adalah system testing yg memaksa PL mengalami 

kegagalan dalam bermacammacam cara dan 

memeriksa apakah perbaikan dilakukan dgn tepat. 

• Security Testing 

Adalah pengujian yg akan melalukan verifikasi dari 

mekanisme perlindungan yg akan dibuat oleh 

system, melindungi dari hal-hal yg mungkin terjadi. 

• Strees Testing 

Dirancang untuk menghadapi situasi yg tidak 

normal pada saat program diuji. Testing ini 

dilakukan oleh system untuk kondisi seperti volume 

data yg tidak normal (melebihi atau kurang dari 

batasan) atau frkkuensi. 


