
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di tengah masifnya penyebaran informasi digital yang diserap oleh masyarakat saat ini, 

website merupakan instrumen penting dalam penyebarannya. Ketergantungan masyarakat 

sekarang terhadap internet menjadikan website sebagai media yang sering digunakan untuk 

mencari segala macam bentuk informasi. Tidak semua informasi yang didapatkan sesuai 

dengan yang diinginkan, dikarenakan fungsionalitas website yang kurang berjalan dengan baik. 

Capaian kepuasan mencari informasi bergantung pada fungsionalitas media penyedia 

informasi itu sendiri. Untuk memenuhi capaian tersebut dapat kita penuhi melalui proses 

pengujian fungsionalitas. 

Ditinjau dari pengembangan perangkat lunak berbasis website, teknik pemodelan 

merupakan bagian dari langkah penting yang membantu developer dalam membangun aplikasi 

web. Pemodelan sendiri merupakan proses dalam merancang perangkat lunak sebelum 

dieksekusi ke dalam serangkaian barisan code guna mendapatkan gambaran sistem yang ingin 

dibangun. Terdapat beberapa model pengembangan perangkat lunak yang sering ditemui di 

antaranya tipe prosedural dan object oriented. Tipe pemodelan object oriented merupakan 

model pengembangan yang sering digunakan untuk membangun sebuah sistem perangkat 

lunak terutama website. Salah satu pemodelan yang memiliki konsep object oriented adalah 

UML (Unified Modeling Language). UML sudah menjadi standar bahasa pemodelan yang 

memungkinkan pengembang menentukan, memvisualisasikan, membuat serta 

mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak. Terdapat banyak macam diagram dari 

UML untuk memodelkan aplikasi object oriented, Activity Diagram salah satunya. Activity 

Diagram digunakan untuk mendeskripsikan alur tindakan dan aktivitas sebuah sistem yang 

dapat juga berisi pilihan dari awal hingga akhir sistem beraktivitas. Seringkali pengembangan 

sistem mengikuti UML Activity Diagram untuk menggambarkan semua kemungkinan aliran 

kontrol yang umum dikenal sebagai skenario use cases, oleh karena itu Activity Diagram 

sebagai desain artefak yang berguna untuk mengidentifikasi semua skenario yang mungkin dan 

kemudian memeriksa kesalahan salam skenario use cases (Samanta, 2011). Keuntungan utama 

dari Activity Diagram adalah kesederhanaan dan kemudahannya dalam memahami alur logika 

sistem (Liping Lia, 2013). 
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Pengujian Otomatis adalah metode yang paling sering digunakan untuk memverifikasi 

kualitas perangkat lunak, selain itu juga sangat penting karena pengujian manual membutuhkan 

banyak waktu dan biaya serta rawan kesalahan (Liping Lia, 2013). Proses pengujian memiliki 

3 bagian penting di antaranya pembuatan test case, pelaksanaan pengujian, dan evaluasi 

pengujian. 

Dari beberapa paparan permasalahan di atas, penulis berinisiatif melakukan penelitian 

tentang pemodelan dan pengujian sistem pada media website bertemakan pemesanan makanan. 

Studi kasus yang penulis angkat adalah restoran Mr.Teto karena belum adanya fasilitas 

pemesanan makanan secara online. UML Activity Diagram yang dipilih penulis karena bahasa 

pemodelan yang sesuai untuk menggambarkan interaksi antara objek sistem, Activity Diagram 

dapat dengan mudah digunakan untuk menangkap proses bisnis, alur kerja dan skenario 

(Hyungchoul Kim, 2007). Untuk membantu dalam melakukan tahap pengujian penulis 

memilih tools Selenium, bagian dari Selenium yang digunakan yaitu Selenium IDE. Penelitian 

yang akan dilakukan diharapkan nantinya dapat meminimalkan terjadinya kesalahan 

fungsionalitas pada website terutama pada web Mr.Teto yang menjadi studi kasus penulis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan bagaimana menguji fungsionalitas website berbasis Activity Diagram? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini menjadi lebih terarah, mudah dipahami dan topik bahasannya tidak 

meluas, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan ruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem yang dibangun berbasis website pemesanan makanan Mr.Teto. 

b. Pemodelan fokus menggunakan UML Activity Diagram. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menguji fungsionalitas website Mr.Teto berbasis Activity 

Diagram. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 
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a. Bagi Penulis 

Penulis mampu menguji sebuah website berbasis Activity Diagram serta memahami proses 

pemesanan makanan. 

b. Bagi Rumah Makan Mr. Teto 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen rumah makan sebagai tolak 

ukur dalam memperbaiki website yang sudah dibangun. 

c. Bagi Pembaca 

Penilitian ini bisa dijadikan sebagai bahan literature maupun referensi dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pemodelan dan pengujian Activity Diagram. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun tahapan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Pra Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan proses analisis dan pengumpulan kekurangan kebutuhan dari 

sistem yang sudah ada untuk tahap pengembangan sistem. Analisis kebutuhan sistem 

tersebut di antaranya yakni kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan hardware dan 

kebutuhan software. 

b. Perancangan Kasus Uji 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem yang dibuat berdasarkan analisis 

kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Metode yang diambil dalam melakukan 

perancangan adalah pemodelan berorientasi objek menggunakan UML (Unified Modeling 

Language), perancangan basisdata menggunakan tabel relasi basis data, dan antarmuka 

sistem berdasarkan analisis kebutuhan sistem. 

c. Pengujian Sistem dengan Tools Selenium 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian fungsionalitas sistem yang telah dibuat dengan 

menggunakan kasus uji. Pengujian merupakan metode untuk mengetahui fungsionalitas 

dari sebuah sistem. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini teridiri atas beberapa bab yang diikuti oleh beberapa sub 

bab di antaranya: 
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BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, menjelaskan dasar teoritis yang menjadi landasan pemodelan 

dan pengujian sistem meliputi penjabaran tentang rumah makan Mr.Teto.  

Bab III Metodologi, berisi tentang pra pengujian, perancangna kasus uji dan pengujian 

dengan tools Selenium.  

Bab IV Implementasi dan Pengujian, berisi tentang implementasi dan pembahasan 

sistem yang telah dibangun. Pada bagian pengujian sistem dilakukan building IOAD, test cases 

derivation, table derivation, eksekusi pengujian di Selenium dan kesimpulan hasil pengujian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan dan saran dari seluruh proses 

penelitian yang dilakukan untuk pengembangan sistem ke depannya. 

 

  

 

 

 

 

  


