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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

Pada bab dua ini akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan penulis 

untuk membangun sistem yaitu mengenai pengembangan sistem pendukung 

keputusan rekomendasi promosi kenaikan jabatan karyawan menggunakan 

metode Profile Matching pada PT Indorama Synthetics Tbk Purwakarta, metode 

rekayasa perangkat lunak dengan waterfall, perancangan sistem dengan UML dan 

teori lainya yang mendukung dalam pengembangan sistem pendukung keputusan 

kenaikan jabatan karyawan menggunakan metode Profile Matching pada PT 

Indorama Synthetics Tbk Purwakarta. 

2.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi 

berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen 

pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang 

mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi 

terstruktur yang spesifik. 

Sistem Pendukung Keputusan dibangun untuk mendukung solusi atas suatu 

masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Sistem Pendukukng Keputusan 

lebih ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang 

bersifat analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang 

kurang jelas.  

Dengan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa SPK bukan merupakan alat 

pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil 

keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah 

diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu 

masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan 
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untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan 

keputusan.[2]  

Menurut Turban ada beberapa karkteristik dari SPK sebagai berikut[1]:  

1. Mendukung seluruh kegiatan organisasi. 

2. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. 

3. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. 

4. Terdapat komponen utama yaitu data. 

5. Menggunakan baik data eksternal maupun internal. 

Selain itu, Turban juga menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

sebuah sistem pendukung keputusan, diantaranya adalah sebagai berikut[3]: 

1. Membantu manajer pada berbagai tingkatan manajemen, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. 

2. Menunjang pembuatan keputusan secara kelompok  

3. Menunjang berbagai bentuk proses pembuatan keputusan dan jenis 

keputusan. 

4. Kemudahan melakukan interaksi sistem. 

5. Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan daripada efisiensi 

6. Mudah dikembangkan oleh pemakai akhir. 

7. Kemudahan melakukan pengaksesan sumber dan format data. 

Disamping berbagai kemampuan dan karakteristik seperti dikemukakan di 

atas, sistem pendukung keputusan memiliki juga keterbatasan, antara lain: 

1. Kemampuan suatu sistem pendukung keputusan terbatas pada pengetahuan 

dasar 

2. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan 

biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang 

digunakan. 

3. Sistem pendukung keputusan tidak memiliki intuisi seperti yang dimiliki 

oleh manusia. Karena sistem pendukung keputusan hanya suatu kumpulan 
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perangkat keras, perangkat lunak dan sistem operasi yang tidak dilengkapi 

oleh kemampuan berpikir. 

2.1.1 Komponen-komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan memiliki beberapa komponen yang penting 

dalam pelaksanaannya. Adapun komponen-komponen dari sistem pendukung 

keputusan adalah sebagai berikut[2]: 

1. Data Management  

 Termasuk database, yang mengandung data yang relevan untuk berbagai 

situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System 

(DBMS).  

2. Model Management  

Melibatkan model finansial, statistikal, management science atau berbagai 

model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan 

analitis dan manajemen software yang dibutuhkan oleh sistem pendukung 

keputusan.  

3. Communication  

User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui 

subsistem ini. Dalam hal ini berarti menyediakan antarmuka.  

4. Knowledge Management  

Merupakan subsistem optional yang sangat penting dalam komponen 

sistem pendukung keputusan. Subsistem ini dapat mendukung subsistem lain. 

 

2.1.2 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan memiliki karakteristik sebagai berikut :  
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1. Menawarkan keluwesan, kemudahan beradaptasi, dan tanggapan yang 

cepat. 

2. Memungkinkan pemakaian memulai dan mengendalikan masukan dan 

keluaran. 

3. Dapat dioperasikan dengan sedikit atau tanpa bantuan pemrograman 

profesional. 

4. Menyediakan dukungan untuk keputusan dan permasalahan yang 

solusinya tak dapat ditentukan di depan. 

5. Menggunakan analisis data dan perangkat pemodelan yang canggih. 

2.1.3 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

Model merupakan dunia nyata menjadi bentuk simbolik dengan tujuan 

menyederhanakan, meminimalkan biaya, dan meminimalkan risiko agar lebih 

interaktif. Pada pemodelan kasus sistem pendukung keputusan pada rekomendasi 

promosi kenaikan jabatan di sini menggunakan model simbolik (model 

matematik). 

Pada hakikatnya, ilmu sistem memusatkan perhatian kepada model 

simbolik sebagai perwakilan dari realitas yang sedang dikaji. Format model 

simbolik bisa berupa bentuk angka, symbol, dan rumus. Model simbolik yang 

umumnya dipakai adalah suatu persamaan[2]. 

Suatu persamaan adalah bahasa universal dalam penelitian operasional dan 

ilmu sistem, dimana digunakan suatu logika simbolis. Suatu model bisa statis atau 

dinamis. Model statis memberikan informasi tentang pengubah-pengubah model 

hanya pada titik tunggal dari waktu. Model dinamis mampu menelusuri jalur 

waktu dari pengubah-pengubah model. Model dinamis lebih sulit dan mahal 

pembuatannya, tetapi memberikan kekuatan yang lebih tinggi dalam analisis 

dunia nyata[2]. 
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2.2 Promosi Kenaikan Jabatan 

Kemungkinan untuk maju sering menjadi insentif utama bagi prestasi kerja 

manajerial luar biasa. Promosi adalah cara yang paling signifikan untuk mengakui 

prestasi kerja luar biasa tersebut. Oleh karena itu, amatlah penting untuk 

melakukan promosi secara adil berdasarkan mutu dan tidak diwarnai favoritism. 

Sekalipun demikian, promosi yang adil dan memadai masih bisa menciptakan 

sejumlah masalah. 

Salah satu masalah yang besar adalah anggota organisasi yang merasa 

dilewati dalam promosi yang seringkali merasa kesal, yang mungkin 

mempengaruhi moral dan produktivitas mereka. Masalah besar lainnya adalah 

diskriminasi. Kebanyakan orang menerima seperlunya, atau setidaknya kewajiban 

legal, untuk menghindari diskriminasi rasial, jenis kelamin, atau umur 

dalamproses penerimaan. Diskriminasi terhadap kaum wanita, karyawan usia 

lanjut, dan kelompok minoritas dalam keputusan promosi kurang mendapatkan 

perhatian. Konsekuensinya, program tindakan persetujuan diperkenalkan untuk 

memastikan bahwa korban diskriminasi potensial diperhatikan kemajuannya. 

 

2.3 Metode Profile Matching (Pencocokan Profil) 

2.3.1 Definisi Profile Matching 

Maksud dari profile matching (Pencocokan Profil) adalah sebuah 

mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat 

variabel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh karyawan, bukannya tingkat 

minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Dalam pencocokan profil, dilakukan 

identifikasi terhadap kelompok karyawan yang baik maupun buruk. Para 

karyawan dalam kelompok tersebut diukur menggunakan beberapa kriteria 

penilaian. Jikalau pada pelaksaan yang baik memperoleh skor yang berbeda dari 

pelaksana yang buruk atau sebuah karakteristik, maka variabel tersebut berfaedah 

untuk memilih pelaksana yang baik. Begitu beberapa variabel yang membedakan 
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antara pelaksana-pelaksana yang baik dan buruk telah teridentifikasi, profil ideal 

mungkin memiliki kecerdasan rata-rata, kepekaan sosial yang baik, kebutuhan 

rendah untuk mendominasi orang lain, dan tingkat kemampuan perencanaan yang 

tinggi. Dalam pencocokan profil, karyawan yang mendekati profil ideal ialah 

seorang karyawan yang berhasil. 

Dalam kasus sistem pendukung keputusan pada rekomendasi promosi 

kenaikan jabatan ini, metode Profile Matching (Pencocokan Profil) merupakan 

proses membandingkan antara kompetensi profil jabatan dengan nilai karyawan 

sehingga diketahui perbedaan kompetensinya (disebut gap), semakin kecil gap 

yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang 

lebih besar untuk karyawan mendapatkan promosi kenaikan jabatan[2]. 

2.3.2 Prosedur Profile Matching  

Langkah-langkah pada metode profile matching yaitu : 

1. Menentukan Variabel 

Langkah awal dalam penggunaan metode profile matching adalah 

menentukan variabel-variabel yang nantinya digunakan sebagai point penilaian 

karyawan terhadap jabatan. 

 

2. Menghitung Hasil Pemetaan Gap Kompetensi 

Gap adalah beda antara profil jabatan maupun standar untuk perencanaan 

karir dengan profil karyawan yang ditujukan pada rumus :  

 

Setelah didapatkn tiap gap masing-masing karyawan diberi bobot nilai 

sesuai dengan patokan nilai pada bobot nilai gap. 

3. Menghitung dan Mengelompokan Core Factor dan Secondary Factor 

Gap = Profil Karyawan – Profil Jabatan 
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Core factor merupakan aspek (kompetensi) yang paling menonjol atau 

paling dibutuhkan oleh suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan 

kinerja optimal. 

Perhitungan core factor dapat ditujukan pada rumus : 

𝑁𝐶𝐹 =  
∑𝑁𝐶

∑𝐼𝐶
 

Keterangan : 

NFC  : Nilai rata-rata core factor 

NC : Jumlah total nilai core factor (aspek 1, aspek 2, aspek 3, dst.) 

IC : Jumlah item core factor 

 

Secondary factor adalah item-item selain aspek yang ada pada core factor 

(faktor pendukung). 

Perhitungan secondary factor dapat ditunjukan pada rumus : 

𝑁𝑆𝐹 =  
∑𝑁𝑆

∑𝐼𝑆
 

Keterangan : 

NSF : Nilai rata-rata secondary factor 

NS : Jumlah total nilai secondary factor  

IS : Jumlah item secondary factor 

4. Mengitung Nilai Total Tiap Aspek 

Dari hasil perhitungan dari tiap aspek tersebut kemudian dihitung nilai 

total berdasarkan presentase dari core factor dan secondary factor yang 
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diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Perhitungannya dapat 

dilihat pada rumus : 

 

Keterangan : 

NCF : Nilai rata-rata core factor 

NSF : Nilai rata-rata secondary factor 

2.4 Metode Rekayasa Perangkat Lunak dengan Waterfall 

Waterfall adalah suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang 

mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang 

mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, design, kode, pengujian 

dan pemeliharaan[4]. Metode yang sering juga disebut metode “waterfall” atau 

“classic life cycle” ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan sekuensial 

dalam membangun perangkat lunak yang dimulai pada level sistem dan 

pengembangan melalui tahapan analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, 

dan pemeliharaan. 

 

Gambar 2.1 Model Waterfall 

Nilai Total = 60%NCF + 40% NSF 
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2.5 Unified Modelong Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah menjadi 

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan 

sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang 

model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model 

untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat 

berjalan pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis 

dalam bahasa pemrograman apapun[5]. 

 

2.5.1 Konsepsi dasar UML 

Dari berbagai penjelasan rumit yang terdapat di dokumen dan buku-buku 

UML. Sebenarnya konsepsi dasar UML bisa kita rangkumkan dalam gambar 

dibawah : 

Tabel 2.1 Konsepsi UML 

Major Area Views Diagrams Main Concepts 

Structural Use Case View Use Case 

Diagram 

use case, actor, association, 

extend, Include, use case 

generalization 

Dynamic Interaction 

View 

Sequence 

Diagram 

interaction, object, message, 

activation 

Model 

Management 

Model 

Management 

View 

Class 

Diagram 

package, subsystem, model 
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Seperti juga tercantum pada gambar diatas UML mendefinisikan diagram-

diagram sebagai berikut: 

1. use case diagram 

2. sequence diagram 

3. class diagram 

2.5.2 Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem.  Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”.Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya.  Seorang/sebuah aktor 

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu[6]. 

Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun 

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan 

merancang kasus uji untuk semua bagianyang ada pada sistem.  Sebuah use case 

dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam 

dirinya. 

Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil 

setiap kali usecase yang meng-include dieksekusi secara normal.  Sebuah use case 

dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain, sehingga duplikasi 

fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang 

sama.  Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain dengan behaviour-

nya sendiri.  Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa 

use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. 

2.5.3 Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 
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objek.  Class menggambarkan keadaan (atribut/ properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain[6]. 

2.5.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu.  Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait)[6]. 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu.  Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa 

yang dihasilkan.  

 

2.6 Implementasi 

Pada implementasi pengembangan aplikasi, saya menggunakan : 

2.6.1 PHP 

PHP adalah kependekan dari Hypertext Preprocessor atau Profesional 

Homepage, yaitu sebuah bahasa scripting yang dieksekusi di sisi server (Server-

side Scripting Language). Fungsinya adalah membuat sebuah web yang interaktif 

dan dinamis. PHP dibuat pertama kali pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

seorang software engineer anggota tim pengembangan web server Apache. Pada 

tahun 1996 Rasmos menulis kode script Perl untuk diterapkan pada hal yang lebih 

komplek dengan bahasa pemrograman C.  
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Pada bulan Oktober 2000 PHP merilis versi 4.0 dengan mengintegrasikan 

Zend Engine, dan merupakan versi pengembangan dari PHP 3 Script Engine. 

Keunggulannya dari sifatnya yang server-side tersebut antara lain : 

1. PHP mudah dibuat dan cepat dijalankan. 

2. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan sistem opersai yang 

berbeda pula. 

3. PHP diterbitkan secara gratis. 

4. PHP dapat berjalan pada web server Microsoft Personal Web Server, 

Apache, IIS dan sebagainya. 

5. Tidak diperlukan kompatibilitas browser atau harus menggunakan browser 

tertentu, karena server-lah yang akan mengerjakan skrip PHP. Hasil yang 

dikirimkan kembali ke browser apapun. 

6. Dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang dimiliki oleh server, 

misalnya koneksi ke database. 

7. PHP termasuk bahasa yang embedded (bisa diletakan dalam ag HTML).  

2.6.2 MySQL 

MySQL adalah sebuah database server, dapat juga berperan sebagai client 

sehingga sering disebut database client/ server yang open source dengan 

kemampuan dapat berjalan baik di OS (operating System) manapun, dengan 

platform Windows maupun Linux. Selain itu database ini memiliki beberapa 

kelebihan dibanding database lain, di antaranya adalah : 

1. MySQL adalah sebuah software database yang open source, artinya program 

ini bersifat free atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membeli dan 

membayar lisensi kepada pembuatnya. 
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2. MySQL merupakan sebuah database client. Selain menjadi server yang 

melayani permintaan, MySQL juga dapat melayani query yang mengakses 

database pada server. Jadi MySQL dapat juga berperan sebagai client. 

3. MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu permintaan atau 

yang disebut multi-Threading. 

4. MySQL merupakan sebuah database yang mampu menyimpan data 

berkapasitas sangat besar hingga berukuran Gigabyte sekalipun. 

5. MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun peng-update-an 

tabel. 

2.6.3 HTTP 

Aplikasi web berjalan pada protokol HTTP dan semua protokol yang ada 

di internet selalu melibatkan client dan server. Ketika seseorang mengetikan 

alamat di web browser, maka browser akan mengirimkan perintah tersebut ke web 

sever. Jika yang diminta adalah file yang mengandung program server-side maka 

web server akan menjalnkan terlebih dahulu program tersebut dan mengirimkan 

hasil nya ke browser. HTTP adalah sebuah protokol meminta/menjawab antara 

klien dan server. Sebuah klien HTTP (seperti web browser dan lain sebagainya), 

biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan ke port tertentu di 

sebuah server Webhosting tertentu (biasanya port80). Klien yang mengirimkan 

permintaan HTTP juga dikenal dengan user agent. Server yang meresponsnya, 

yang menyimpan sumber daya seperti berkas HTML dan gambar, dikenal juga 

sebagai origin server. Di antara user agent dan juga origin server, bisa saja ada 

penghubung, seperti halnya proxy, gateway, dan juga tunnel. HTTP tidaklah 

terbatas untuk penggunaan dengan TCP/IP, meskipun HTTP merupakan salah 

satu protokol aplikasi TCP/IP paling populer melalui Internet. Memang HTTP 

dapat diimplementasikan di atas protokol yang lain di atas Internet atau di atas 

jaringan lainnya. seperti disebutkan dalam "implemented on top of any other 
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protocol on the Internet, or on other networks" , tapi HTTP membutuhkan sebuah 

protokol lapisan transport yang dapat diandalkan. 

2.6.4 XAMPP 

Xampp merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke 

dalam satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi 

melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara 

manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis 

untuk anda atau auto konfigurasi.  

Software XAMPP versi ini terdiri atas: 

a. APACHE 

Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Sampai saat ditulisnya 

artikel ini versi terakhirnya yang ada yaitu Apache ver 2.0.54. Apache bersifat 

open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan 

mengubah kode programnya. 

Tugas utama apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada 

peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika 

diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu 

database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung 

halaman web yang dihasilkan. 

 

b. PhpMyAdmin 

Pengelolaan database dengan MySql harus dilakukan dengan mengetikkan 

baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk setiap maksud tertentu. Jika 

ingin membuat database, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat 

database. Jika ingin menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk 

menghapus tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena kita harus hafal 

dan mengetikkan perintahnya satu persatu. 
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Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola data 

base dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan phpMyAdmin 

kita dapat membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah tanpa harus 

hafal perintahnya. Untuk mengaktifkan phpMyAdmin langkah-langkahnya adalah 

: yang pertama setelah XAMPP kita terinstall, kita harus mengaktifkan web server 

Apache dan MySQL dari control panel XAMPP. Yang kedua, jalankan browser 

(IE, Mozilla Firefox atau Opera) lalu mengetikkan alamat web berikut : 

http://localhost/phpmyadmin/ pada address bar lalu tekan Enter. Langkah ketiga 

apabila telah nampak interface (tampilan antar muka) phpMyAdmin, kita bisa 

memulainya dengan mengetikkan nama database, nama tabel dan seterusnya. 

2.7 Black Box Testing 

Black box testing adalah pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi 

perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional 

yang telah didefinisikan[10]. 

Pengujian Black Box 

a. Metode black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan 

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 

fungsional untuk suatu program. 

b. Black box dapat menemukan kesalahan dalam kategori berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses basis data external 

4. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

5. Validasi fungsional 

6. Kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu 

7. Batasan dari suatu data 



II-16 
 

system

Analyze only 

fundamental 

aspects

INPUT PROCESS OUTPUT

 

Gambar 2.2 Sistem Kerja dari Teknik Pengujian Black Box 

Tipe dari black box testing : 

1. Equivalence class partitioning 

2. Sample testing 

3. Robustness testing 

4. Behavior testing 

5. Requirement testing 

 

Equivalence Class Testing 

a. Bagi domain input ke dalam beberapa kelas yyang nantinya akan dijadikan 

sebagai kasus uji 

b. Kelas yang telah terbentuk disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji 

c. Kelas tersebut merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid 

d. Kondisi input bisa merupakan suatu range, harga khusus, suatu himpunan, 

atau suatu boolean 

e. Bila kondisi input berupa suatu range, maka input kasus ujinya satu valid dan 

dua yang invalid 

f. Bila kondisi input berupa suatu harga khusus, maka input kasus ujinya satu 

valid dan dua yang invalid 

g. Bila kondisi input berupa suatu anggota himpunan, maka input kasus ujinya 

satu valid dan dua yang invalid 

h. Bila kondisi input berupa suatu anggota boolean, maka input kasus ujinya satu 

valid dan dua yang invalid 

Sample Testing 

a. Melibatkan sejumlah nilai yang dipilih dari data masukan kelas ekuivalensi 

b. Integrasikan nilai tersebut ke dalam kasus uji 
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c. Nilai yang dipilih dapat berupa konstanta atau variable limit testing 

d. Kasus uji yang memproses nilai batas (titik singular) 

e. Nilai batas disimpulkan dari kelas ekivalensi dengan mengambil nilai yang 

sama atau mendekati nilai yang membatasi kelas ekivalensi tersebut 

f. Limit test also juga melibatkan data keluaran dari ekivalensi kelas 

g. Pada kasus segi tiga, misalnya limit testing mencoba untuk mendeteksi apakah 

a+b>=c dan bukan a+b>c 

h. Bila kondisi input menentukan suatu range, maka kasus ujinya harus 

mencakup pengujian nilai batas dari range dan nilai invalid yang dekat dengan 

batas. Misal bila rangenya antara [-1.0, +1.0], maka input untuk kasus ujinya 

adalah -1.0, 1.0, - 1.001, 1.001 

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 

Seuatu pengujian yang hasilnya hanya dapat dievaluasi per sub program, tidak 

bisa dilakukan per modul. 

Requirement Testing 

a. Menyusun kasus uji untuk tiap kebutuhan yang berkorelasi dengan modul / 

CSU 

b. Tiap kasus uji harus dapat dirunut dengan kebutuhan perangkat lunaknya 

melalui matriks keterunutan.  

 


