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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengujian Perangkat Lunak Object Oriented 

Pengujian perangkat lunak object oriented merupakan proses yang dilakukan untuk 

menemukan kesalahan setelah tahap implementasi object oriented. Tujuan dari proses 

pengujian sendiri adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan (bug) pada perangkat lunak 

sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Pengujian perangkat lunak tergantung pada 3 fase 

utama: pembuatan kasus uji, pelaksanaan pengujian dan evaluasi pengujian (Khurana & 

Chillar, 2015). Pengujian dikatakan berhasil jika dapat menemukan kesalahan yang belum 

diketahui. Pengujian yang baik adalah pengujian yang bukan untuk memastikan tidak adanya 

kesalahan melainkan untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan yang ada. Baiknya 

pengujian juga dipengaruhi dari minimumnya waktu dan biaya yang dihabiskan. 

 

2.2 Pengujian Berbasis UML 

The Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual yang umum 

digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membuat, dan mendokumentasikan artefak 

sistem perangkat lunak (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2001). Salah satu tahapan yang paling 

penting dalam sebuah pengujian adalah pembuatan kasus uji, terdapat beberapa metode untuk 

membuat kasus uji pada perangkat lunak object oriented salah satunya dengan memanfaatkan 

UML model. Terdapat 2 jenis utama tipe diagram yaitu Structure Diagram dan Behavior 

Diagram. Structure diagram meliputi: class diagram, component diagram, object diagram, 

composite strucutre diagram, deployment diagram, package diagram, profile diagram dan 

Behavior diagram meliputi activity diagram, use case diagram, state machine diagram, 

interaction diagram, sequence diagram  (UML, 2019). Activity diagram merupakan UML yang 

bersifat menunjukan aliran kontrol atau aliran objek dengan penekanan pada urutan dan kondisi 

aliran. Keuntungan utama dari activity diagram adalah kesederhanaan dan kemudahannya 

dalam memahami alur logika sistem (Liping Lia, 2013). Pada umumnya UML model 

digunakan untuk melakukan pengecekan sebuah rancangan. Selain itu UML juga dapat 

digunakan untuk menghasilkan serangkaian kasus uji yang dihasilkan pada tahap desain.  
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2.3 I/O Explicit Activity Diagram 

UML activity diagram berbeda dengan IOAD. IOAD adalah model yang menekan input 

dan output non-eksternal dalam UML activity diagram. Aktivitas IOAD dikategorikan menjadi 

2 elemen: send signal dan accept signal. Untuk menggambarkan kategori tersebut, semua 

aktivitas diterjemahkan ke dalam notasi send signal dan accept signal supaya lebih 

memperjelas proses input yang harus menerima output. Send signal adalah aksi meminta untuk 

membuat sinyal dari input dan mengirimkan ke objek target yang ditentukan, sedangkan accept 

signal merupakan aksi menerima sinyal dari send signal (UML, 2019). Pada Gambar 2.1 

menunjukan Payment Requested sinyal telah dikirim, aktivitas selanjutnya menunggu untuk 

menerima sinyal Payment Requested. Penerimaan sinyal Payment Requested hanya aktif 

setelah Payment Requested mengirim sinyal.   

 

 

Gambar 2.1 contoh sederhana I/O Explicit Activity Diagram Payment. 

 

2.4 Tools Pengujian Otomatis 

Dalam melakukan pengujian otomatis terdapat beberapa tools yang dapat digunakan. 

Beberapa tools ada yang bersifat opensource dan juga berbayar berikut sedikit di antaranya 

yang tersedia di pasaran dan banyak digunakan yaitu Selenium, Test Complete dan Quick Test 

Professional (QTP). Masing-masing dari tools memiliki kekurangan dan juga kelebihan baik 

itu biaya lisensi yang dikeluarkan, dukungan bahasa, aplikasi dan sistem operasinya. Tabel 

perbandingan dari 3 tools dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan 3 tools 

Fitur Selenium Test Complete QTP 
Biaya Lisensi Opensource Berbayar dan sangat mahal Berbayar 
Dukungan Bahasa 

dan Skalabilitas 

Support Java, .Net, 

Perl, PHP, Python, 

dan Ruby 

Mendukung penulisan 

script di VBScript, 

JavaScript, DelphiScript, 

C++Script dan C#Script 

Skrip hanya dapat 

dikembangkan dalam 

VBScript atau 

JavaScript 

Dukungan Sistem 

Operasi 

Windows, MAC, 

UNIXPlatforms 

Hanya Windows Windows XP 
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Dukungan 

Aplikasi 

Pada aplikasi web 

dibutuhkan 

penambahan plugin 

untuk mencapai 

hasil yang 

diinginkan.  

Tidak membutuhkan plugin 

atau add-on, cukup 

menginstal aplikasi dan 

bisa langsung membuat test 

terhadap berbagai macam 

aplikasi. 

Hanya aplikasi client 

server, mendukung 

add-on dengan syarat 

pembelian lisensi. 

Pemakaian Selenium 

membutuhkan 

sedikit keahlian 

Mendukung semua bit 

dalam windows 32/64 bit 

QTP sangat mudah 

dipelajari dalam 

waktu singkat  

Kemampuan 

Programming 

Membutuhkan 

kemampuan 

programming. 

Baik untuk aplikasi 

berbasis web dan desktop. 

QTP cukup mudah 

digunakan, sangat 

mudah dalam 

pengeditan skrip, 

mengukur, 

menavigasi, 

memutar, dan 

mevalidasi output. 

 

Dari tabel perbandingan yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 bisa disimpulkan Selenium 

memiliki banyak kelebihan di antara 2 tools lainnya yaitu dari aspek biaya bersifat opensource 

atau gratis, sistem operasi yang didukung juga lebih lengkap dan juga dukungan bahasanya 

lebih beragam. 

 

2.5 Selenium IDE 

Selenium IDE merupakan salah satu tools pada Selenium yang berfungsi untuk merekam 

segala bentuk aktivitas dari aktor untuk mengkakses aplikasi berbasis web. Tools ini juga sudah 

terintegrasi dengan browser Google Chrome dan Firefox sebagai ekstensi yang mudah 

digunakan untuk mengembangkan kasus uji. Dalam menjalankan setiap aktivitas yang direkam 

dibagi menjadi 3 tag yaitu Command, Target, dan Value. 

a. Command, berisikan aktivitas yang dilakukan oleh aktor meliputi: klik, ketik, buka, 

verifikasi. 

b. Target, berisikan tujuan dari command yang dilakukan oleh aktor. 

c. Value, berisikan nilai yang diinput dan diakses saat melakukan pengujian. 
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Gambar 2.2 Selenium IDE 

 

 

 

  


