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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan dijelaskan metode yang digunakan adalah metodologi 

pengumpulan data pada laporan tugas akhir. 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

3.1 Identifikasi Masalah 

    Langkah awal  yang harus dilakukan oleh peneliti,  ia harus  

memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidntifikasikan 

permasalahan yang akan  dipelajari. Idnentifikasi ini dimaksud sebagai 

penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tetap pada  

tujuan penelitian. 
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3.2  Studi Literatur 

Memperoleh  data dengan mempelajari literature, yang berupa buku, 

jurnal, paper, dan skripsi yang digunakan peneliti sebagai pembelajaran yang 

berhubungan dengan judul. 

3.3 Penentuan Variabel Penelitian  

Sifat – sifat oprasional dari perangkat lunak tersebut berkaitan dengan hal 

– hal yang harus diperhatikan oleh para peneliti dan pengembang yang secara 

teknis dengan melakukan penciptaan sebuah aplikasi. 

 

Gambar 3.2 McCall Product Operation 

3.4  Penyusunan Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian terdiri dari intrumen untuk pengujian metrik 

opebrability dan metrik training. 

a) Operability  

Pengujian metrik Operability adalah kemudahan mengoperasikan 

program. Berikut hasil instrument pengukuran metrik Operability. 

      Berikut ini disajikan pernyataan dengan lima kategori Pilihan [10]: 

SS :Sangat Setuju 

S :Setuju 

N :Netral 

TS :Tidak Setuju 

STS  :Sangat Tidak Setuju 
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Tabel 3.1 Instrumen operability 

 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Sistem Informasi Perpustakaan mudah 

digunakan 

     

2 Sistem Informasi Perpustakaan memiliki 

petunjuk penggunaan 

     

3 Sistem Informasi Perpustakaan 

memberikan informasi saat user 

melakukan kesalahan 

     

4 Menu dan submenu yang ada di Sistem 

Informasi Perpustakaan mudah di 

temukan 

     

5 Tampilan Sistem ini menarik.      

6 Saya merasa puas dengan tampilan 

interface pada sistem ini 

     

 

b) Training  

Pengujian  metrik training duji dengan memberikan berapa tugas 

untuk menoprasikan Sistem informasi perpustakaan kepada pengguna 

kemudian mencatat waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap tugas 

tersebut. Berikut hasil instrument pengukuran metrik training [10]. 

 

Tabel 3.2 Instrument Training 

 

No Tugas Waktu yang diperlukan 

  1 Membuka menu perpustakaan  pada 

OPAC perpustakaan  

 

2 Mencari buku yang anda inginkan 

dalam form penulusuran koleksi. 

 

3 Mengisi from usul buku perustakaan  
 

 

3.5 Uji kelayakan Instrumen 

  Didalam pengujian  ini  perlu  dilakukan  untuk mendapatkan hasil 

pengumpulan  data  kuesioner  yang  layak  digunakan sebagai data analisis. 

Pengunaan  instrumen  dalam penelitian ini harus memiliki sifat yang benar-
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benar tepat dan dapat diandalkan (reliable) sehingga layak digunakan sebagai  

instrumen penelitian. Uji kelayakan kuesioner  metode ada dua metode yang 

dapat digunakan, yaitu uji validitas , dan uji reliabilitas [11].  

3.5.1 Uji Validitas.  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butiran pertanyaan 

dalam mendefinisikan variabel. Uji validitas menggunakan corellate bivariate 

pearson (korelasi product moment) dan r tabel signifikan dengan 10% [11].  

 

 

X = nilai yang diperoleh subyek dari keseluruhan item 

Y = nilai total yang yang diperoleh dari keseluruhan item 

∑X = hasil  nilai dalam distribusi X 

∑Y = hasil nilai dalam distribusi Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N  = jumlah respoden 

3.5.2 Uji Reliabilitas  

Dalam Uji reliabilitas dilakukan agar  mengetahui konsistensi alat ukur, 

yang dapat diandalkan atau tetap konsisten. Suatu instrumen dianggap reliable 

apabila instrumen tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian.  

pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan ukuran 

Cronbach’s Alpha. Untuk  mengetahui  ukuran   reliabilitas instrumen 

digunakan kategori yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 

 

 

…

…

…

. 

(

2

) 

………. (3) 
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Berdasarkan teori McCall metrik yang melalui uji kelayakan kuisoner hanya 

metrik operability. Berikut hasil metrik operability. 

Tabel 3.3 Hasil validasi Instrument  

 

Metrik Item Pertanyaan Keterangan 

 

 

 

 

 

Operability 

Sistem Informasi Perpustakaan mudah 

digunakan 

Valid 

Sistem Informasi Perpustakaan 

memiliki petunjuk penggunaan 

Valid 

Sistem Informasi Perpustakaan 

memberikan informasi saat user 

melakukan kesalahan 

Valid 

Menu dan submenu yang ada di 

Sistem Informasi Perpustakaan mudah 

di temukan 

Valid 

Tampilan Sistem ini menarik. Valid 

Saya merasa puas dengan tampilan 

interface pada sistem ini 

Valid 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan fakta 

mengenai perangkat lunak yang di uji, selanjutnya  jika data sudah terkumpul 

maka akan dievaluasi menggunakan standar kualitas McCall. Pengumpulan 

data ini dapat dilakukan dengan beberapa metode , antara lain:  

3.6.1 Populasi dan Sampel 

        Populasi dalam penelitian ini  pengguna sistem informasi perpustakaan 

kabupaten indramayu, yaitu mengunakan katagori  mahasiswa, pelajar , umum. 
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Dari bebrapa populasi yang diambil beberapa hasil sampel untuk menjadi 

responden. Teknik sampling menggunakan metode simple random sampling 

yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengacaknya sehingga 

seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel. Jadi, dengan menggunakan metode simple random sampling, yang 

berhak menjadi responden adalah seluruh pengguna   perpustakan kabupaten 

indramayu  dan yang pernah menggunakan sistem informasi perpustakaan [12] 

. 

3.6.1.1 Metode Solvin  

Dalam beberapa buku yang mencantumkan rumus untuk 

menentukan ukuran sampel yang dibuat Slovin, khususnya dalam buku-

buku metodologi penelitian, sampai saat ini penelitianan buku tersebut  

belum bisa memperoleh keterangan yang lengkap mengenai konsep dasar 

yang dipakai membangun rumus tersebut. Dengan hanya mendasarkan pada 

rumus (4), apaabila  tidak  mencari keterangan lain dan mengetahui konsep 

dasar yang digunakan untuk membuat rumus tersebut, maka belum bisa 

menjawab secara tepat empat pertanyan mendasar tadi [12]. 

 

Metode Solvin 

n: Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 0,1 

Mengacu pada rumus , maka besarnya jumlah sampel (n) dengan populasi 

(N) yang telah diketahui jumlahnya sebanyak 850 Anggota Perpus adalah :  

 

 

3.7 Analisis Data 

Tahap selanjutnya setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan 

adalah menganalisis data sesuai dengan standar kualitas McCall. Pengolahan 

dan penganalisisan data primer ini meliputi semua aspek dari product 

𝑛 =
𝑁

1+850(0,1)2= 90………(5) 

……. (4) 
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operation teori kualitas McCall. Analisis ini dilakukan pada setiap faktor yang 

ada untuk menentukan hasil dan mencari kesimpulan apakah sistem ini sudah 

memenuhi standar kualitas yang baik menurut teori kualitas McCall. 

3.7.1 Skala penelian 

Skala peneilaian untuk menilai hasil pengujian berapa faktor 

tersebut, peneulis menggunakan Interpretasi Skor dengan kriteria sebagai 

berikut [13]. 

Tabel 3.4 Skala penelian 
 

No Range Interpretasi 

1. 0% - 19,99% Sangat tidak setuju 

2. 20% - 39,99% Tidak setuju  

3. 40% - 59,99% Netral 

4. 60% - 79,99% Baik  

5. 80% - 100% Sangat Baik 

  

3.7.2 Metode Penghitungan Faktor Kualitas 

Aspek pengukuruan product operation pada teori kualitas McCall 

terdiri dari Ccorrectness, Relliability, Efficieny, Intergrity, Usability berikut 

rumus perhitungan dari kelima aspek tersebut: 

3.7.2.1 Correctness 

         Correctness adalah seberapa jauh suatu perangkat lunak memenuhi 

sepsifikasi dan misson objective dari user. faktor correctness ini memiliki 

tiga metrik yaitu: 

a) Completeness mengukur sejauh mana pelaksaan  penuh dari fungsi – 

fungsi  yang diperlukan telah tercapi [14]. Pengukuran Completeness 

adalah dengan mengukur total item remark dari tast case uji dibagi 

dengan jumlah item uji. 

b) Consistency mengukur pengguna teknik desain dan dokumentasi yang 

seragam, dalam seluruh proyek  pengembangan perangkat lunak [14]. 

Pengukuran Consistency dapat  dilihat dari kesesuaian antara hasil 

document dengan produk perangkat lunak seperti menu -menu yang 
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ada dengan dokumen analisis, hasil dari analisi  tersebut dapat di 

yatakan remark atau valid. 

c) Tracebility kemudahan pelaksanaan dalam pencarian komponen  

program kebutuhan pengguna  perangkat lunak [14]. Untuk 

mendapatkan nilai metrik ini adalah dilihat  dari kesesuaian antara 

hasil produk dengan dokument perangkat lunak di jumlah kan dengan 

total  remark dibagi dengan jumlah items. 

Untuk pengukuran faktor Correctness adalah rata rata dari Completeness, 

Consistency, Tracebility  di dapat dengan rumus [14]. 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦

3
 

3.7.2.2 Relliability 

Relliability menukur seberapa jauh suatu perangkat lunak dapat 

diharapkan untuk melaksanakan fungsinya dengan ketelitian yang 

diperlukan dalam fungsinya. Faktor Relliability ini memiliki lima metrik 

yaitu:  

a) Accuracy menguji ketelitian dari komputasi dan control [14]. 

Keakuratan perangkat lunak dapat dilihat dari jumlah fungsi 

yang benar dan diukur dengan membuat test case hasil output 

dengan opsi tertentu.  Fungsi yang benar adalah fungsi yang 

sesuai pada dokumen dan memberikan output yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Nilai metrik ini adalah jumalah skor 

remark item dibagi dengan jumlah items. 

b) Error tolerance  toleransi kesalahan ketika program dijalankan 

[14]. Error tolerance dapat melihat kemampuan perangkat 

lunak tersebut jika terjadi error dan menolerir kesalahan 

tersebut .Untuk mendapatkan nilai metrik ini adalah jumlah skor 

elemen yang duji dibagi dengan jumlah remark. 

c) Consistency mengukur pengguna teknik desain dan 

dokumentasi yang seragam, dalam seluruh proyek  

pengembangan perangkat lunak  [14]. Pengukuran Consistency 

dapat  dilihat dari kesesuaian antara document dengan produk 
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perangkat lunak seperti menu -menu yang ada dengan dokumen 

analisis, hasil dari analisi  tersebut dapat di yatakan remark atau 

valid. 

d) Modularity indepenensi fungsional dari komponen program 

pengujian ini dilakukan dengan pendekatan whitebox dan 

menganalisis jumalah modul yang ada di sistem [14]. Dari 

keseluruhan modul yang ada akan dihitung modul yang berdiri 

sendiri dan modul yang digunakan modul lain. Untuk 

mendapatkan nilai Modularity  adalah jumlah modul yang 

independent dibagi dengan jumlah modul yang diuji kemudian 

dipersenakan. 

Untuk menukur independesi suatu modul, penelitian mengacu 

pada rumus : 

Var out > var in : maka semakin dependen modul tersebut 

terhadap perangkat lunak 

Var in > var out : maka semakin independen atau mandiri     

modul tersebut terhadap perangkat lunak 

Var ini adalah jumlah class yang dipanggil modul lain.  

Var out adalah jumalah class yang memanggil modul lain. 

e) Simplicity Kemudahan program untuk dimengerti tanpa 

kesulitan baik dari segi source code dapat dilihat dari kedalaman 

kode dan komleksitas kode [14]. Untuk mendapatkan nilai 

metrik ini penelitian menggunakan.sama seperti modularity. 

Untuk faktor Relliability ini sendiri dapat diukur melalui rata- rata dari 

jumlah metrik  pengujian yaitu: Accuracy, Consistency, Error tolerance, 

Modularity, Simplicity , nilai presentase reabilitas di dapat dengan rumus 

[14]. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 + Error tolerance + 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 + 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦

5
 

3.7.2.3 Efficieny 

Efficieny adalah seberapa  Banyak sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan pada suatu perangkat lunak untuk melakukan 
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fungsinya [14]. Pengguna optimal dari sumber daya sitem selama eksekusi 

yang benar. Faktor Efficieny mempunyai metrik yaitu: 

a) Conciseness dalam pengujian ini menghitung keringkasan dan 

kepadatan program dalam jumlah  baris kodenya. Karena 

berhubungan dengan kode- kode pada program yang diuji, 

pengujian Conciseness ini menggunakan uji white box testing. 

Penelitian untuk mendaptkan nilai metrik ini . untuk menghitung 

keringkasan kode dihitung berdasarkan jumalah baris kode. 

Masing -masing modul dilihat keraptan baris kode dan dibuat 

skala keringkasan dengan keteria baris kodendibawah 100 baris 

ringkas. 

b) Excution Efficiency  pengujian Excution Efficiency dengan  cara 

menghitung nilai efisiensi pada program dali kinerja run timenya 

saat digunakan pada device. Perhitungan kinerja run time 

meliputi memori yang digunakan saat sudah dipasang, sampai 

pengguna memori (RAM) saat program tersebut berjalan. 

Rumunya adalah : ∑𝑅𝐴𝑀 – rata rata pengguna memori (MB) 

dibagi ∑RAM(MB). 

c) Operability adalah sebuah kemudahan dalam mengoprasikan 

program [14]. Dalam tahap  Oprability ini menggunakan 

kuesioner yang diberikan kepada pengguna.  

 memiliki tiga faktor di dalamnya, yaitu : Conciseness, 

Execution efficiency, Operability  di dapat dengan rumus [14]. 

 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑦 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝑂𝑝𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

3
 

3.7.2.4 Integrity 

Integrity adalah Sejauh mana akses ke perangkat lunak dan data 

oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan [14]. Merik yang ada di 

faktor intergrity ini adalah : 

a) Auditabilitas adalah mengevaluasi/ menguji agar perangat  

lunak memenuhi standar atau tidak [14]. Keselarasan atau 
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penyesuaian terhadap standar yang dapat diperiksa. Untuk 

mendapatkan nilai metrik ini adalah jumlah item remark 

dibagi jumlah item. 

b) Instrumentasi  adalah seberapa jauh memonitor program 

dalam operasi dirinya sendiri dan dapat mengindifikasi dan 

memperbaiki  error yang terjadi [14]. Untuk mendapatkan 

nilai metrik ini adalah total item seharunya yang diberi 

instumen dibagi jumlah item. 

c) Security  sebuah ketersediaan mekanisme dalam  menjaga  dan 

memberikan  pelindungi program atau data terhadap akses dari 

pihak  yang tidak berkewenangan [14]. Nilai metrik security 

adalah jumlah item remark dibagi jumlah item yang diuji. 

Untuk  mendapatkan nilai faktor integrity, di dalamnya, yaitu 

Auditabilitas, Instrumentasi, Security nilai integrity di dapatkan dengan 

rumus . 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 + 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦

3
 

 

3.7.2.5 Usability 

Usability adalah pengujian yang mengukur adalah Usaha yang 

diperlukan untuk mempelajari, mengoprasikan, menyiapkan input, dan 

mengartikan output dari perangkat lunak [14]. Pengujian ini mengetahui 

seberapa besar kepuasan pengguna pada penerapan aplikasi atau sistem 

tersebut. 

a) Oprability merupakan kecocokan oprasi pengguna sistem oleh 

pengguna [14]. Peneliaian ini didaarkan pada observasi melalui 

kuisoner kepada pengguna.  

b) Training merupakan sejauh mana kemampuan  perangkat lunak 

membatu untuk penggunaan system baru [14]. Pada metrik training 

duji dengan memberikan berapa tugas untuk menoprasikan Sistem 

informasi perpustakaan kepada pengguna kemudian mencatat 

waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap tugas tersebut. 
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3.7.3 Perancangan Pengujian 

a) Test design specification adalah perancangan pengujian pada 

bagian dari perangkat lunak yang akan diuji terlebih dahulu. Bagian 

yang diutamakan untuk diuji terlebih dahulu adalah bagian yang 

paling sering diakses oleh pengguna.  

b) Test case spesification adalah membuat skenario kasus pengujian 

pada bagian yang akan diuji. Skenario kasus pengujian dapat 

dikatakan baik apabila dapat menemukan kemungkinan adanya 

kesalahan yang belum terjadi sebelumnya.  

c) Test prosedure specification adalah penggunaan cara yang tepat 

untuk menguji suatu kasus. Pada tahap ini dilakukan analisa pada 

bagian yang akan diuji untuk menentukan pendekatan dan metode 

yang tepat. Pendekatan pengujian ada dua yaitu white box dan black 

box. White box digunakan untuk menguji source code pada sistem 

yang diuji, sedangkan black box digunakan untuk menguji 

fungsionalitas sistem tanpa menguji source code.  

d) Test log adalah catatan selama pengujian. Catatan ini dapat 

meliputi ruang lingkup kinerja sistem yang diuji.  

e) Test incident report adalah pengumpulan data yang tidak sesuai 

atau catatan-catatan ketidak-sesuaian jalannya program yang 

nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembang untuk 

memperbaiki performa aplikasi yang diuji.  

  

Tahapan pengujian sistem yang penelitian lakukan adalah seperti 

Gambar 3.3 berikut: 
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Test Log  
 

Test Incident  

 

Gambar 3.3 Perancangan Pengujian Perangkat lunak 

3.7.4 Perancangan Pengujian  Mccall 

Sebelum melakukan pengujian pada sistem, terlebih dahulu 

penelitian membuat test design spesification dan test case specification 

pada setiap factor sesuai dengan test plan pada Gambar 3.3.  

3.7.4.1 Perancangan Pengujian Faktor Correctness  

Menguji faktor correctness bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

program atau sistem memenuhi spesifikasi dan sasaran bagi 

penggunanya. Faktor correctness dapat dikatakan sebagai faktor utama 

dalam menentukan kualitas sebuah software [15]. Untuk pengujian 

faktor correctness dilakukan pengujian black box dengan membuat 

desain scenario uji masing masing fungsi. Faktor pertama yang diuji 

adalah correctness yang terdiri dari metrik completeness, consistency, 

dan traceability.  

 

 

  

Test Design Specification   

Test Plan   

Test Case Specification   

Test Execute   

Test Prosedure   
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3.7.4.1.1 Perancangan Pengujian Metrik Completeness  

Metrik completeness adalah derajat dimana fungsi-fungsi pada 

sistem itu terpenuhi. Tujuan dari pengujian metrik completeness 

adalah untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan fungsi pada 

sistem. Untuk mendapatkan hasil pengujian, penelitian 

menggunakan pendekatan pengujian black box. Pengujian black box 

digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi dari sistem 

itu lengkap dan sesuai dengan tast case  sebagai berikut.  

Tabel 3.5 Rancangan Tast Case Completeness 

No Menu Activity Input Extentetn 

Ouput 

Remak Note 

1 Dashboard      

2  Artikel     

Total   
 

dengan cara melakukan observasi langsung pada sistem dan 

mencocokkan dengan tast case uji yang telah dibuat. 

3.7.4.1.2 Perancangan Pengujian Metrik Consistency  

Pengujian metrik consistency bertujuan untuk melihat konsistensi 

antara fungsi yang didasarkan pada dokumen kertas uji yang bisa dilihat 

sebagai berikut.  

Tabel 3.6 Rancangan tast case metrik Consistency 

No Menu Dokument Produk Remak Note 

1 Dashboard     

2 Artikel     

Total     

 

dengan cara melakukan observasi langsung pada sistem dan 

mencocokkan dengan tast case yang telah dibuat. 
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2.7.4.1.3 Perancangan Pengujian Metrik Traceability  

Traceability adalah kemampuan untuk menelusuri suatu 

representasi desain atau komponen program aktual ke persyaratan. 

Pengujian metrik ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan fungsi pada 

sistem. Untuk mengetahui hasil pengujian metrik traceability, penelitian 

menggunakan pendekatan pengujian blackbox dengan membuat dahulu 

tast case yang di lihat sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Rancangan tast case metrik Tracebility 

No Menu Produk  Dokument Remak Note 

1 Dashboard     

2 Artikel     

Total     
 

 untuk kemudian dicocokan dengan fungsi-fungsi yang ada pada 

sistem.  

3.7.4.2 Perancangan Pengujian Faktor Reliability  

Faktor reliability merupakan ukuran ketahanan sebuah software dari 

resiko dan kemungkinan potensi kegagalan. Faktor ini dapat ditentukan 

dengan menghitung nilai probabilitas dari operasi software yang bebas 

kesalahan dalam waktu tertentu dan lingkungan tertentu [15].Faktor 

reliability ini mempunyai lima metrik yaitu accuracy, consistency, error 

tolerance, modularity, dan simplicity.  

3.7.4.2.1 Perancangan Pengujian Metrik Accuracy  

Metrik accuracy bertujuan untuk mengetahui tingkat ketelitian 

komputasi dan kontrol pada sistem. Untuk mengetahui metrik accuracy, 

penelitian menggunakan pendekatan pengujian black box yaitu dengan 

cara membuat tast case yang bisa dilihat sebagai berikut.  
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Tabel 3.8 Rancangan tast case metrik Accuracy 

No Activity Input Output Remak Note 

1 Klik Artikel     

2 Klik Menu     

Total     
 

dan menghitung kesesuaian antara tast case uji dengan fungsi-fungsi 

yang ada pada sistem.  

3.7.4.2.2 Perancangan Pengujian Metrik Error Tolerance  

Error tolerance atau toleransi kesalahan adalah kerusakan yang 

terjadi pada saat program mengalami kesalahan. Tujuan dari 

pengujian metrik error tolerance adalah untuk mengetahui tingkat 

kesalahan yang ada pada sistem dan memberi umpan balik pada 

pengguna jika terjadi kesalahan pada sistem. Untuk mendapatkan 

hasil pengujian, penelitian menggunakan pengujian black box yaitu 

dengan observasi langsung pada sistem dan membuat tast case yang 

bisa dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Rancangan tast case metrik Error tolerance 

No Menu Remak Note 

1 Dashboard   

2 Artikel   

Total   

 

untuk kemudian dicocokan dengan fungsi-fungsi ada sistem. Jika 

sistem terjadi kesalahan akan dapat dilihat dan tercatat sesuai dengan 

test case.  

3.7.4.2.3 Perancangan Test case Metrik Consistency  

Pengujian metrik consistency bertujuan untuk melihat konsistensi 

antara fungsi yang didasarkan pada dokumen kertas uji yang bisa dilihat 

sebagai berikut.  
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Tabel 3.10 Rancangan tast case metrik Consistency 

No Menu Dokument Produk Remak Note 

1 Dashboard     

2 Artikel     

Total     

 

dengan cara melakukan observasi langsung pada sistem dan 

mencocokkan dengan tast case yang telah dibuat. 

3.7.4.2.4 Perancangan Pengujian Metrik Modularity  

Metrik modularity berkaitan dengan independensi fungsional 

pada sistem. Tujuan pengujian metrik modularity adalah untuk 

mengetahui seberapa modular sistem tersebut. Semakin modular 

maka semakin baik karena beberapa modul tergantung pada modul 

lain dan meminimalisir kemungkinan kode yang redundan. Untuk 

mengetahui hasil metrik ini, penelitian melakukan pengujian white 

box yaitu dengan melakukan penghitungan pada source code dengan 

menggunakan aplikasi text editor Sublime Text2. Adapun daftar 

modul yang diuji bisa dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Rancangan tast case metrik modularity 

No Nama class Fan in  Fan out Loc Remak 

1 4654     

2 Content     

Total  
 

3.7.4.2.5Perancangan Pengujian Metrik Simplicity  

Metrik simplicity adalah tingkat dimana sebuah program dapat 

dipahami tanpa adanya kesulitan. Bertujuan untuk melihat sejauh mana 

kemudahan pemahaman tentang penggunaan    source code. Semakin kecil 

nilai dipanggilnya sebuah modul maka semakin ringkas/simpel dan mudah 

dipahami. Untuk mengetahui nilai metrik simplicity dilakukan dengan 
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metode white box dengan penguji untuk melakukan pengamatan baris kode 

yang tast case sabaga berikut. 

    Tabel 3.11 Rancangan tast case metrik simplicity 

No Nama class Fan in  Fan out Loc Remak 

1 4654     

2 Content     

Total  
 

 Disitu dihitung tingkat ketergantungan modul dan jumlah baris 

kode pada modul tersebut.  

3.7.4.3 Perancangan Pengujian Faktor Efficiency  

Faktor efficiency bertujuan untuk mengetahui seberapa baik efisiensi 

sistem dengan diukur berdasarkan parameter tertentu. Faktor efficiency 

berhubungan dengan kemampuan software untuk menggunakan sesedikit 

mungkin sumberdaya hardware, seperti waktu prosesor, space yang 

dibutuhkan pada memori internal dan eksternal, bandwidth yang digunakan 

pada perangkat komunikasi [15].Faktor efficiency terdiri dari tiga metrik 

yaitu conciseness, execution efficiency, dan operability.  

3.7.4.3.1 Perancangan Pengujian Metrik Conciseness  

Metrik conciseness adalah metrik untuk mengukur sejauh mana 

kepadatan program dalam bentuk baris kode. Untuk mengetahui nilai 

metrik conciseness penelitian menggunakan pendekatan pengujian white 

box dengan melihat baris kode dan kemudian menghitung nilai sesuai 

dengan kebutuhan. Rancangan pengujian metrik conciseness bisa dilihat 

sebagai berikut.  

Tabel 3.12 Rancangan tast case metrik conciseness 

No Nama Class Loc Remak Note 

1 4654    

2 Content    

Total    
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3.7.4.3.2 Perancangan Pengujian Metrik Execution Efficiency  

Metrik execution efficiency digunakan untuk menguji penggunaan 

memori RAM dan kinerja run-time pada sistem. Untuk pengujian metrik 

ini, penelitian menggunakan perbandingan web browser yang berbeda 

untuk mengetahui tingkat efisiensinya. Web browser yang penelitian 

gunakan adalah Mozilla Firefox dan Google Chrome. Menu dan fungsi 

yang diuji sebagai berikut. 

 Tabel 3.13 Rancangan tast case metrik execution efficiency 

No Web 

Browser 

Activity Time 

(detik) 

RAM 

(MB) 

Memori 

Terpakai 

(MB) 

1  

 

 

Google 

Chrome 

Klik Tambah 

Menu 

  
 

Input Judul Menu     

Klik Induk Menu    

Klik Jenis Link    

Klik Link 

Halaman 

  
 

Klik Urutan    

Klik Simpan    

Klik Batal    

Rata -Rata Total   

Std Deviasi  

2  

 

 

 

Mozila 

Firefox 

Klik Tambah 

Menu 

  
 

Input Judul Menu     

Klik Induk Menu    

Klik Jenis Link    

Klik Link 

Halaman 

  
 

Klik Urutan    

Klik Simpan    

Klik Batal    

Rata -Rata Total   

Std Deviasi  
 

3.7.4.3.3 Perancangan Pengujian Metrik Operability  

Metrik operability digunakan untuk menghitung tingkat kemudahan 

pengoperasian sistem oleh pengguna. Untuk mengetahui nilai metrik 
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operability, penelitian menggunakan rancangan kuisioner yang disebar 

kepada pengguna Sistem Informasi Perpustakaan. Rancangan kusioner 

bisa dilihat pada table 3.1. Skala pengukuran kuisioner menggunakan 

skala likert [16]. skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat 

subyek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik 

dengan susunan berikut:  

- Sangat setuju (SS) diberi skor 5  

- Setuju (S) diberi skor 4  

- Netral (N) diberi skor 3  

- Tidak setuju (TS) diberi skor 2  

- Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1  

3.7.4.4 Perancangan Pengujian Faktor Integrity  

Faktor integritas berfokus pada keamanan dari software. Faktor 

tersebut menyatakan bahwa segala akses ke perangkat lunak atau software 

hanya diizinkan untuk pihak yang berwenang saja [15]. Hal ini untuk 

menghindari adanya pihak yang tidak diinginkan mengakses software dan 

melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Faktor integrity ini 

mempunyai tiga metrik yaitu auditability, instrumentation, dan security.  

3.7.4.4.1 Perancangan Pengujian Metrik Auditability  

Pengujian metrik auditability adalah untuk menguji kemudahan untuk 

memeriksa apakah software memenuhi standar atau tidak. Untuk 

mengetahui hasil metrik auditability penelitian menggunakan metode 

black box dengan mencocokkan fungsi-fungsi yang telah dirancang di 

kertas uji yang bisa dilihat sebagi berikut.  

Tabel 3.14 Rancangan tast case metrik auditability 

No Activity Sistem Dokument Remak Note 

1 Dashboard     

2 Artikel     

Total     
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3.7.4.4.2 Perancangan Pengujian Metrik Instrumentasi  

Metrik instrumentasi adalah tingkat dimana program memonitor 

operasinya sendiri dan menentukan kesalahan yang terjadi. Tujuannya 

untuk mengukur tingkat pengawasan sistem dalam mengidentifikasi 

kesalahan atau error yang terjadi. Untuk mengetahui hasil metrik ini, 

penelitian menggunakan metode black box dengan membuat kertas uji 

yang akan diujikan pada fungsi-fungsi yang ada pada sistem seperti yang 

bisa dilihat sebagai berikut.  

Tabel 3.15 Rancangan tast case metrik instrumentasi 

No Skenario Seharusnya Respon 

Error 

Remark Note 

1 Input Search = 

Angka 

    

2 Input Search = 

Huruf 

    

Total   

 

3.7.4.4.3 Perancangan Pengujian Metrik Security  

Metrik security adalah availabilitas mekanisme yang mengontrol atau 

melindungi program dan data. Daftar rancangan kertas uji metrik security 

bisa dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.16 Rancangan tast case metrik security 

No Activity Produk Dokument Remark Note 

   1. Login     

2. Logout     

3. Level User     

  4. Enskripsi 

Password 

    

  5. Enskripsi Url     

Total   
 

3.7.4.5 Perancangan Pengujian Faktor Usability  

Faktor usability berhubungan dengan usaha yang dibuthkan untuk 

mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input dan menafsirkan output 
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dari sebuah program [15]. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

pengguna untuk menjalankan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhannya. 

Faktor usability terdiri dari dua metrik yaitu operability dan training.  

3.7.4.5.1 Perancangan Pengujian Metrik Operability  

Metrik operability digunakan untuk menghitung tingkat kemudahan 

pengoperasian sistem oleh pengguna. Untuk mengetahui nilai metrik 

operability, peneliti menggunakan rancangan kuisioner yang disebar 

kepada pengguna Sistem Informasi Perpustakaan. Rancangan kusioner 

bisa dilihat pada table 3.1 

3.7.4.5.2Perancangan Pengujian Metrik Training  

Metrik training adalah tingkat dimana software memungkinkan 

pengguna baru untuk mengaplikasikan sistem. Metrik training 

digunakan untuk mengukur berapa tingkat pemahaman pengguna 

terhadap sistem. Untuk mengetahui nilai metrik training, dilakukan 

penelitian kepada responden pengguna Sistem Informasi Perpustakaan  

sejumlah 90 orang. Rancangan kertas uji bisa dilihat pada table 3.2  

3.8 Rekomendasi 

   Bedasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka rekomendasi 

terkait dengan perbaikan kualitas tergantung dari hasil analisis setiap faktor 

Correctness, Reliability, Efficiency, Integrity, dan Usability. 
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