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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Penelitian  

Kajian  pustaka merupakan  isi dari sajian atau Bahasa rangkuman  dari 

hasil temuan penelitian terdahulu yang secara relevan dengan masalah 

penelitian. Berikut ini hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap 

penelitian lainya. 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Puput Sri Utami (2015) yang 

berjudul ; “ Analisis Faktor Usabilitas Pada Sistem Informasi Portal Web 

Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Yogyakarta berdasarkan Mc Call’s Quality 

Factors “. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian pada Sistem 

Portal Web Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Yogyakarta. Penelitian ini 

dilakukan dengan fokus pada pengujian faktor Usability. Penelitian ini 

memaparkan hasil nilai matrik Operability 70.51 % ± 11.42 % dan matrik 

Training 22 detik ± 17.1 detik [5]. 

Penelitian yang kedua di lakukan oleh Yunitasari (2015) yang berjudul : 

“ Pengujian Faktor Correctness Dan Usability Sistem E-Learning Uin Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Berdasarkan Metode Mccall”. Penelitian ini melakukan 

pengujian terhadap Sistem E-Learning UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penelitian ini dilakuka dengan fokus pengujian pada faktor Corectness dan 

Usability. Penelitian ini memaparkan hasil bahwa nilai correctness sebesar 

95,23 %, dimana completeness sebesar 85,71%, consistency 100% dan 

traceability 100%, sedangkan faktor usability adalah operability sebesar 70,57 

% ± 16,08 % dan training sebesar 149,5666 ± 38,9114 detik [6]. 
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Tabel 2.1  Hasil -hasil penelitian sebelumnya 

Nama Tahun Judul Penelitian Hasil 

Puput Sri 

Utami 

2015 Analisis Faktor 

Usabilitas Pada 

Sistem Informasi 

Portal Web 

Pondok Pesantren 

Ibnul Qoyyim 

Yogyakartaberdas

arkan Mc Call’s 

Quality Factors 

Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pengujian pada 

Sistem Portal Web yang berada 

diPondok Pesantren Ibnul 

Qoyyim Yogyakarta. Penelitian 

ini dilakukan dengan fokus pada 

pengujian faktor Usability. 

Penelitian ini memaparkan hasil 

nilai matrik Operability 70.51 % 

± 11.42 % dan matrik Training 

22 detik ± 17.1 detik []. 

Yunitasari 2015 Pengujian Faktor 

Correctness Dan 

Usability Sistem E-

Learning Uin 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta  

Penelitian ini dilakuka dengan 

fokus pengujian pada faktor 

Corectness dan Usability. 

Penelitian ini memaparkan hasil 

bahwa nilai correctness sebesar 

95,23 %, dimana completeness 

sebesar 85,71%, consistency 

100% dan traceability 100%, 

sedangkan faktor usability 

adalah operability sebesar 70,57 

% ± 16,08 % dan training 

sebesar 149,5666 ± 38,9114 

detik []. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Perpustakan 

Sistem Informasi Perpustakaan merupakan  sebuah sistem yang 

diterapkan pada sebuah  lembaga  yang menyediakan koleksi beberapa  
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bahan perpustakaan tertulis, tercetak dan terekam sebagai pusat sumber 

informasi yang diatur menurut sistem dan peraturan yang ada 

diperpustakaan tersebut yang digunakan untuk keperluan informasi 

pendidikan, penelitian dan rekreasi intelektual bagi semua kalangan. 

Perpustakaan secara umum bertujuan untuk memberikan layanan informasi 

literal kepada masyarakat. Tujuan khusus dibedakan oleh jenis 

perpustakaannya. 

Sedangankan sistem informasi perpustakaan adalah dimana proses 

komputasi untuk mengelolah data suatu informasi perpustakaan. Mulai dari 

katalogisai koleksi, pengelolah data anggota, sampai proses pemijaman dan 

pengambilan koleksi berserta aturan-aturanya seperti layanan pemijaman 

dan perhitungan denda keterlambatan [7]. 

2.2.2 Pengujian Perangkat Lunak 

Dimana suatu proses investigasi merupakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai kualitas dari perangkat lunak yang sedang diuji, atau 

lebih jelasnya pengujian perangkat lunak merupakan  proses dimana 

mengevaluasi suatu program untuk menemukan suatu kesalahan dari 

perangkat lunak tersebut. 

Pengujian pada software juga memberikan suatu padangan terhadap 

software yang obyektif dan independen, yang bermanfaat untuk memahami 

seberapa besar tingkat resiko pada implementasinya.[8] 

 2.2.2.1 Intergration Testing 

Pengujian berikunya adalah ;penyusunan sistem 

informasiberkerja dengan baik menggunakan pengujia interaksi 

terhadap modul-modul yang diuji [8]. Pengujian ini terdiri 

serangkaian tes berikut : 

a) Pengujian scenario pengguna untuk memastikan setiap 

scenario. 

b) Pengujian interface untuk menguji setiap fungsi interface. 

c) Pengujian aliran data untuk menguji setiap proses dalam 

langkah per- langkah 
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d) Pengujian sistem interface untuk memastikan data 

mengalir antara proses 

 2.2.2.2 Alpha dan Beta Testing 

Alpha testing adalah pengujian dilakukan pada sisi 

pengembang aplikasi yang biasanya dilakukan oleh software tester. 

Alpha testing dilakukan pada sebuah lingkungan yang terkontrol [10]. 

Beta testing adalah pengujian pada satu atau lebih pengguna 

yang diuji oleh end user perangkat lunak. Pengembang bianya tidak 

dilibatkan sehingga pengujian tanpa control dan pengujian secara 

langsung dari perangkat lunak terhadap pengguna [9]. 

2.2.3 Teori Kualitas McCall 

 

Gambar 2.1 McCall Pressman 

Menurut  McCall’s,  pada pengngukur kualitas tersusun secara hirakis, 

dimana pada level atas (high level attribute) tersebur faktor dan pada level 

bawah (low level attribute) disebut dengan kriteria (Criteria). Faktor yang 

menujukan atribut kualitas produk dilihat dari sudut pandang pengguna. 

Sedangkan pada  kriterianya adalah parameter kualitas produk dilihat dari 

sudut pandang perangkat lunak (aplikasi) itu sendiri. 

McCall dan kawan – kawan pada tahun 1977 telah mengusulkan suatu 

penggolongan faktor – faktor atau kriteria yang mempengaruhi kualitas 

perangkat lunak [10].  

Pada dasarnya McCall menitik beratkan pada faktor- faktor tersebut 

menjadi 3 (tiga) aspek penting, yaitu yang berhubungan dengan : 

1) Sifat oprasional dari perangkat lunak (Product Oprations) 
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2) Kemampuan pada perangkat lunak dalam menjalankan 

suatu  perubahan (Product Revision) 

3) adaptasi atau penyesuaian   perangkat lunak terhadap 

lingkungan baru (Product Transition) 

2.2.3.1 Product Operation 

Sifat – sifat oprasional suatu perangkat lunak berkaitan dengan 

beberapa hal  yang harus diperhatikan oleh para perancang dan pengembang 

yang secara teknis dalam melakukan penciptaan sebuah aplikasi. Hal – hal 

yang diukur di sini adalah yang berhubungan dengan teknis analisis, 

perancangan, dan kontruksi sebuah perangkat lunak, faktor – faktor 

McCall’s yang berkain dengan sifat – sifat oprasional perangkat lunak 

adalah [10]. 

a) Correctness 

Correctness adalah seberapa jauh suatu perangkat lunak memenuhi 

sepsifikasi dan misson objective dari user. 

b) Reliability 

Reliability adalah dimana suatu perangkat lunak dapat diharapkan 

untuk melaksanaka fungsinya dengan ketelitian yang diperlukan dalam 

fungsinya. 

c) Efficiency 

Efficiency adalah Banyaknya sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak dalam  melakukan 

fungsinya. 

d) Integrity 

Integriity adalah sebuah akses ke perangkat lunak dan data oleh pihak 

yang tidak berhak dapat dikendalikan. 

e) Usability 

Usability adalah Usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 

mengoprasikan, menyiapkan inpu, dan mengartikan output dari 

perangkat lunak. 
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2.2.3.2 Product Revision 

Setelah sebuah perangkat lunak berhasil dikembangkan dan di 

implementasikan, akan terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki 

berdasarkan hasil uji coba dan  evaluasi. Sebuah perangkat lunak yang 

dirancang atau dikembangkan dengan baik, akan dengan mudah dapat 

direvisi jika diperlukan. Seberapa jauh perangkat lunak tersebut dapat 

diperbaiki merupakan faktor lain yang harus diperhatikan [14]. Faktor – 

faktor McCall’s yang berkaitan dengan kemapuan perangkat lunak untuk 

menjalani perubahan adalah: 

a)  Maintainability 

Maintainability adalah sebuah usaha yang diperlukan untuk 

pengecekan  dan memeperbaiki kesalahan (error) dalam  perangkat 

lunak. 

b)  Flexibility 

Flexibility adalah Usaha yang diperlukan untuk melakukan 

modifikasi terhadap  perangkat lunak  oprasional. 

c) Testability 

Testability adalah dimna  kemampuan perangkat lunak untuk dapat 

diujikan. Selain itu testability adalah ukuran  yang dimiliki sebuah 

sistem untuk memfasilitasi kriteria pengujian dan perfomansi dari 

pengujian tersebut untuk mengukur sejauh mana kriteria tersebut 

dipenuhi. 

2.2.3.3 Product Transtion 

Setelah Integrity perangkat lunak secara teknis sudah di ukur dengan 

menggunakan faktor sistem oprasional dan dengan cara  pengimpelmentasi 

telah disesuaikan dengan faktor  sistem revision, faktor terakhir yang harus 

diperhatikan adalah faktor transisi yaitu dimana  perangkat lunak tersebut 

bisa di jalankan  pada berapa platfom atau kerangka sistem yang sama atau 

beragam [9]. 

Faktor – faktor McCall’s yang berkaitan dengan tingkat adaptibilitas 

perangkat lunak pada  lingkungan baru. 

a) Portability 



11 

 

Perangkat lunak dikatakan portabel jika dalam  memindahannya 

(transport dan adaptasi) ke lingkungan yang baru lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pemindahan untuk membangun perangkat lunak 

tersebut dari awal. 

b) Reusability 

Reusability adalah tingkat dimana perangkat lunak yang 

memungkinkan modul-modulnya dapat digunakan kembali untuk 

sistem aplikasi yang lain.  

c) Iteroperability 

Interoperability adalah kemampuan suatu perangkat lunak untuk 

merangkai menjadi satu sistem  dengan perangkat lunak lainnya tanpa 

mengalami kesulitan. 

2.2.4 Teknik Pengukuran kualitas perangkat lunak teori McCall’s 

Mengukur tingkat kesulitan yang dihadapi para pengembang dalam 

pengukuran sebuah kuantitatif kualitas dari software yang dikembangkan 

berdasarkan pembagian yang diajukan McCall’s di atas, sebuah rumusan 

yang disarankan  untuk mengukur faktor – faktor software  quality seperti 

pada  beikut : 

 

Fq = c1 * + c2* m2 + … + cn * mn………(1) 

 

Dimana : 

Fq : factor sotware quality 

c1 : bobot yang bergntung pada produk dan kepentingan 

m1 : metric yang mempengaruhi fakktor perangkat lunak quality [9].  

dari rumus tersebut, terdapat berapa tahap dalam perhitungan. 

Adapun bebrapa step perhitungan adalah sebagai berikut: 

step  1  :  pemilihan keteria yang digunakan. 

step  2  : Tentukan bobot (c) dari setiap keteria. 

step  3  : bedakan skala dari nilai keteria. 

step  4  : Berikan niilai pada tiap keteria. 

step  5  : Hitung nilai total Fq 
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berbagai  metrik yang digunakan  dalam skema pengukuran di 

atas adalah sebagi berikut:[9]. 

1.  Auditability adalah cara  mengevaluasi atau menguji agar 

perangat lunak memenuhi standar atau tidak. 

2. Accuracy adalah menilai ketelitian dari komputasi dan 

pengkontrolan. 

3. Communication Commonality adalah menguji sejauh 

mana interface, protocol, dan bandwidth yang digunakan.  

4. Completeness adalah sejauh mana pelaksaan  penuh dari 

fungsi – fungsi  yang diperlukan sudah tercapi. 

5. Conciseness adalah keringkasan program dalam ukuran 

dan kesimpelan LOC (Line of Commands). 

6. Consistency adalah pengguna teknik desain dan 

dokumentasi yang seragam, dalam seluruh proyek 

pengembangan perangkat lunak. 

7. Data Commonality suatu nilai  pengguna tipe dan struktur 

data buku pada keseluruhan program. 

8. Error Tolerance adalah menilai seberapa besar toleransi 

pada kerusakan yang terjadi apabila program mengalami 

error. 

9. Execution Efficiency adalah menilai kinerja dari run- 

time dalam program. 

10. Expandability adalah sebuah  prosedur, data, atau 

aritektur yang dapat diperluaskan. 

11. Generality adalah luasnya kemungkinan aplikasi dari 

komponen-komponen program. 

12. Hadware Indepemdence adalah seberapa tingkatan  

software tidak bergantung pada kelebihan  dari hardware 

tempat perangkat lunak itu beroperasi. 

13. Instrumentation  adalah sejauh mana memonitor program 

dalam operasi dirinya sendiri dan dapat mengindifikasi 

dan memperbaiki error yang terjadi. 
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14. Modularity adalah menilai functional independence dari 

komponen – komponen peprogram.  

15. Operability kemudahan  dalam mengoperasikan program. 

16. Security sebuah ketersediaan mekanisme untuk menjaga  

dan memberikan  pelindungi program atau data terhadap 

akses dari pihak yang tidak berkewenangan. 

17. Sel-Documentatiom adalah sejauh mana source code 

memberikan dokumentasi yang penting dan khusus. 

18. Simplicity suatu program yang sangat mudah dimengerti .  

19. Traceability adalah kemudahan pelaksanan dalam 

pencarian komponen program ke butuhan pengguna 

perangkat lunak. 

20. Training merupakan sejauh mana kemampuan  perangkat 

lunak membatu untuk penggunaan system baru. 

Dibawh ini adalah gambar irisan yang menghubungkan metrik dan 

komponen utama 

 

Gambar 2.2 Metrik software Quality Teoti McCall’s 
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