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ABSTRAK

Software testing seringkali diartikan sebagai pengujian terhadap

perangkat lunak atau aplikasi yang dikembangkan dan tidak memiliki bagian lain

di dalamnya. Karena itu juga pengujian terhadap aplikasi seringkali dianggap

sepele, seakan tidak memiliki dampak yang cukup berarti untuk siklus hidup

pengembangan aplikasi.

Namun sesungguhnya, software testing atau pengujian aplikasi yang

dilakukan oleh software tester memiliki bagian lain selain pengujian yang

dilakukan. Software tester juga bertugas untuk membuat test scenario dan test

script untuk pengujian yang spesifik dan untuk itu, software tester perlu

memahami logika bisnis dari aplikasi yang dikembangkan. Juga, software tester

harus memahami konsep pengujian yang dilakukan untuk menentukan otoritasnya

dalam pengembangan aplikasi berdasarkan System Development Life Cycle.

Pengujian terhadap aplikasi sebenarnya penting dan ikut berpengaruh

dalam penentuan healthy rate project pengembangan aplikasi tersebut. Dengan

pemahaman mendalam yang dimilikinya, software tester bisa melakukan

pengujian dengan dukungan intuisi dan menemukan bug secara terperinci.

Tahapan pengujian yang dilakukan juga berpengaruh pada siklus hidup

bug karena bug yang sudah diperbaiki harus dilakukan pengujian lagi dan

dipastikan bug tersebut sudah tidak ada.

Kata kunci : Software Testing, Software Tester, System Development Life Cycle,

Test Script, Test Scenario
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ABSTRACT

Software testing often describes as only testing of developed software

and there is no other part inside. And that is why testing of developed software

seems so easy, as if they have no impact to the System Development Life Cycle.

But in fact, software testing which is done by software tester has so

much things inside that have big impacts to project overall. Software tester has

responsibilities to develop Test Script, Test Scenario to do specific testing and

find specific bugs. Thus, software testers have to understand the business logic of

application or developed software and also understand the testing concept that

must be done so they know their authority inside the project based on the concept

of System Development Life Cycle.

Software testing in fact has an influence to the project, as example, it

impacted the project healthy rate. With a deep understanding, software tester can

do a specific test and find specific bugs.

The cycle of testing is also impacting bug life cycle because fixed bugs

must be tested again to make sure that it is really fixed.

Key words : Software Testing, Software Tester, System Development Life Cycle,

Test Script, Test Scenario
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Nehe, Febri), Alfonso, Adrian, Yudha, Dwi, Adrian.
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Rudy Harianto, Evi, Paul, Marko, Mas Wayan, Mas Nur, Mas Dino.

- Michael ‘Om’ Leo, untuk ide topik dan judul laporan saya.

- Keluarga Om Marthin di Tangerang.
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Serpong.

- Rudi Adianto dan Fajar Baskara, sahabat baru yang luar biasa.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap bisnis atau proyek tidak akan lepas dari resiko. Pengelolaan resiko

yang sekarang ini lebih sering disebut sebagai Manajemen Resiko sudah menjadi

proses yang dianggap krusial bagi banyak organisasi dan perusahaan. Manajemen

Resiko (Risk Management)  merupakan suatu proses dalam suatu organisasi yang

mengelola sejumlah aksi untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi pada

organisasi. Aksi yang dimaksud dapat berupa menganalisa dan membangun

strategi untuk mengelola segala resiko yang mungkin terjadi, misalnya strategi

mengalihkan resiko ke bagian lain, mengacuhkan resiko tersebut, mengurangi

efek negatif dari suatu resiko, ataupun menerima semua ataupun beberapa resiko

sesuai dengan konsekuensi yang ada.

Adapun organisasi maupun instansi yang cukup penting untuk

dibicarakan bila dikaitkan dengan Manajemen Resiko adalah bank. Proses bisnis

yang ketat dan memiliki persaingan serta kompleksitas yang tinggi membuat

resiko yang harus dihadapi oleh sebuah bank juga akan semakin tinggi. Selain itu,

tingkat resiko yang dihadapi oleh beberapa institusi keuangan berkembang dengan

pesat dengan tingkat kerumitan yang terus meningkat sesuai dengan

perkembangan finansial dan inovasi teknologi di sektor finansial serta

keanekaragaman produk finansial. Untuk mengelola dan meningkatkan kesehatan

manajemennya, pihak bank sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk

memperkuat manajemennya.

Melihat banyaknya permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas,

maka  digunakanlah pendekatan Risk Management.
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Risk management adalah proses mengindentifikasi resiko-resiko,

manganalisa resiko mana yang lebih penting untuk didahulukan, merespon resiko

dan kemudian memonitor resiko selama proyek berjalan.

Saat ini, aplikasi sistem manajemen risiko mulai diterapkan oleh

lembaga – lembaga finansial seperti bank. Pembuatan aplikasi itu biasanya

dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu software house atau vendor sejenisnya. Personil

instansi setempat biasanya ikut serta dalam tahap pengembangannya.

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen risiko memiliki tingkat

kerumitan yang cukup tinggi, maka diperlukan beberapa tahapan testing untuk

menjamin bahwa apa yang dihasilkan dari pengembangan aplikasi tersebut sudah

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Balicamp, sebuah software house yang banyak membangun aplikasi

finansial dan asuransi, menerapkan sistem pengujian aplikasi yang dilakukan

internal sebelum diuji lagi pada User Acceptance Test oleh pihak klien untuk

menjamin kualitas dari aplikasi yang dikembangkannya.

I.2 PERUMUSAN MASALAH

Pengembangan aplikasi harus dilakukan melalui beberapa tahapan, dan

salah satu tahapan penting yang harus dilakukan sebelum menghantarkan hasil

jadi kepada konsumen adalah testing terhadap aplikasi secara keseluruhan.

Testing atau pengujian itu sendiri memiliki beberapa tahapan. Ada Unit

Testing, Integration Testing, System Testing, dan User Acceptance Test.

Hampir semua bagian dari pengujian aplikasi dilakukan oleh software

tester. Tugas seorang software tester pada tahap testing atau pengujian adalah

memastikan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan requirement user. Namun,

sebelum pengujian itu dilakukan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan

supaya pengujian yang dilakukan sudah tepat dan bisa menemukan error atau

bug. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membuat Test Scenario dan Test

Script.
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Dari penjelasan di atas, maka permasalahan yang ada bisa dirumuskan

sebagai berikut :

- Apa tugas Software Tester?

- Apa langkah atau tahapan testing harus dilakukan

berdasarkan teori – teori yang ada, ataukah memungkinkan kreativitas dari

software tester untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi?

I.3 TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan Kerja Praktek

dan pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut :

1.3.1 TUJUAN UMUM

o Melihat secara langsung aktivitas yang berlangsung pada

software house, terutama pada aktivitas pengembangan

suatu aplikasi atau sistem informasi ( Software

Development Life Cycle / SDLC ) mulai dari tahap analisis,

perancangan, testing, sampai dengan saat aplikasi atau

system yang dibangun tersebut diimplementasikan.

o Menjalin hubungan antara perguruan tinggi dengan

perusahaan atau instansi lain sehubungan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan di dunia nyata.

o Melatih kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan

rekan-rekan kerja maupun dengan atasan pada tempat

dilakukannya Kerja Praktek.

1.3.2 TUJUAN KHUSUS

o Mengerti bagaimana proses atau siklus hidup perkembangan

perangkat lunak di kehidupan nyata.

o Mengerti dan memahami metode yang digunakan dalam

membangun suatu perangkat lunak.
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o Memperbandingkan serta menerapkan teori-teori yang telah

diajarkan di kampus dengan kenyataan yang ada di

lingkungan kerja.

o Mendapatkan pengalaman kerja di dunia nyata dan

memahami bagaimana teknologi informasi diterapkan dalam

perusahaan baik di perusahaan pengembang atau vendor (

software house ) maupun di perusahaan klien.

o Mahasiswa mengerti dan memahami bagaimana Sistem

Informasi dibutuhkan, diimplementasikan dan didayagunakan

dalam perusahaan.

I.4 PEMBATASAN MASALAH

Pengujian sebuah aplikasi memiliki ruang lingkup yang besar. Untuk

lebih mendapatkan intisari dari Kerja Praktek yang dilakukan, permasalahan yang

ada dibatasi pada :

- System Development Life Cycle dalam sebuah proyek

pengembangan perangkat lunak.

- Peran serta seorang software tester dalam pengujian sebuah

aplikasi, pada bagian generating Test Script dan Test Scenario,

System Testing pada sebagian modul, dan User Acceptance Test.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan ini disusun secara sistematis berdasarkan tata tulis laporan yang

telah ditetapkan oleh Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Harapan

Bangsa dengan urutan penyajian sebagai berikut :

1. Judul Laporan

Berisi judul laporan yang disusun, sehingga pembaca dapat

mengetahui garis besar dari isi laporan ini.

2. Lembar Pengesahan
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Berisi surat persetujuan atau pengesahan atas laporan yang

disetujui dan ditandatangani  dosen pembimbing dari Institut Teknologi

Harapan Bangsa.

3. Kata Pengantar

Berisi uraian secara singkat alasan dan tujuan dari penyusunan

laporan ini, dan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah ikut

terlibat dan membantu penulis dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini.

4. Daftar Isi

Pada bagian ini akan dicantumkan dengan jelas urutan bab dan

subbab, serta seluruh lampiran yang ada, yang disertai dengan nomor

halaman masing-masing agar dapat memberikan gambaran menyeluruh

tentang isi pokok laporan dan mempercepat pencarian informasi.

5. Daftar Gambar

Berisi daftar gambar dan grafik yang dibutuhkan untuk menunjang

isi laporan yang dicantumkan dengan urutan nomor dan halaman yang jelas.

6. Daftar Tabel

Berisi daftar tabel yang digunakan untuk menunjang isi laporan

dimana nomor tabel dan halamannya dicantumkan secara jelas.

7. Isi Laporan

o Bab I  Pendahuluan

§ Membahas masalah umum tentang penyusunan laporan

Kerja Praktek yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan dari

Kerja Praktek, jadwal Kerja Praktek, manfaat Kerja Praktek

serta sistematika penulisan laporan Kerja Praktek.

o Bab II Tinjauan Umum Perusahaan

§ Berisi sejarah atau profile struktur organisasi dan hal-hal

alin yang menjelaskan tentang perusahaan dan lingkup

kerja perusahaan tempat pelaksanaan Kerja Praktek.

o Bab III Landasan Teori
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§ Bab kedua merupakan tinjauan pustaka. Bab tinjuan

pustaka ini terdiri dari landasan teori, pendapat, prinsip dan

sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah dan dapat dipergunakan sebagai pembanding

atau acuan di dalam pembahasan masalah yang melandasi

penyusunan dan pengerjaan proyek kerja dan penjelasan

singkat tentang latar belakang proyek kerja.

o Bab IV Analisis

§ Pada bab ini akan dijadikan aspek-aspek yang berkaitan

atau mengandung bidang keilmuan teknik informatika yang

erat hubungan dengan dunia komputer dan perkembangan.

o Bab V Kesimpulan dan Saran

§ Bab ini  merupakan bab akhir dari serangkaian laporan

Kerja Praktek yang menarik suatu kesimpulan yang

diperoleh tentang bidang kerja maupun tentang

pelaksanaan Kerja Praktek itu sendiri. Selain itu

penyampaian saran baik yang berupa kritik dan gagasan

yang berkaitan dengan perusahaan dan bidang kerja.

o Daftar Pustaka

Bagian paling akhir dari laporan Kerja Praktek ini berisi

seluruh daftar referensi yang digunakan selama proses

Kerja Praktek yang mendukung proses Kerja Praktek itu

sendiri.
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BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

II.1 PT. SIGMA CIPTA CARAKA

Berdiri pada tahun 1987, dan merupakan perusahaan perangkat lunak

pertama Indonesia pertama yang membangun aplikasi core banking, menyediakan

layanan pengembangan aplikasi perbankan yang berskala internasional, dan

menyediakan layanan outsourcing untuk data center.

Sampai saat ini, PT. SIGMA CIPTA CARAKA (SCC) memiliki 7 anak

perusahaan dalam penyediaan layanannya, kantor cabang yang terletak di dalam

dan luar negri (Jakarta, Surabaya, Bali, Kuala Lumpur, Singapore), 700 karyawan

tetap serta data center yang terletak di Jakarta dan Surabaya.

Gambar II.1 Bagan Perusahaan PT.SCC

Dalam perkembangan dan peningkatan layanannya, PT SCC tidak hanya

membatasi diri hanya pada satu layanan tertentu.

Affiliate

Sigma Solusi Integrasi

Signet

Sigma Karya Sempurna
(BaliCamp)

Sigma Tata Sedaya

Sigma Cipta

Indo Internet

Oracle Implementator

Networking Solution Provider

Software Development Center

IT Solution for Capital Market

Internet Service Provider

Business & IT Integrated services
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Gambar II.2 Perkembangan bidang usaha PT.SCC

II.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sigma Cipta Caraka dibangun tahun 1987 oleh beberapa ahli di bidang

perbankan dan teknologi informasi. Sigma Cipta Caraka adalah salah satu dari 2

partner bisnis yang dipilih oleh IBM untuk menjual hardware mereka kepada

bank-bank local di Indonesia. Kemudian Sigma Cipta Caraka mendapat izin untuk

menjual software dari Midas Banking Center di Inggris.

Tahun 1989, saat kebanyakan bank-bank local menggunakan software

import untuk mendukung operasional hariannya, SCC mengembangkan software

untuk core banking yang bernama AlphaBITS. Software ini mengakkomodasikan

requirement local dan sudah berhasil dijual ke 35 bank skala menengah..

Tahun 1997, banyak bank local yang gulung tikar karena krisi ekonomi

yang sangat dashyat. SCC menyediakan layanan temporary data center –

outsourcing- dengan biaya yang relative murah. Tahun berikutnya, banyak bank

yang mengurangi biaya operasionalnya termasuk untuk bidang IT. Outsourcing

menjadi alternative untuk pengefektivan biaya yang ditawarkan oleh SCC.

IBM SR

1987    1989      1991       1993        1996         1998         2002
2006

 System  System
Application  Application

 System  System
Application

Integration Integration

 System & Network
      Operation

Competencies:

www

Alpha-
BITSARKSYS ATM Mgmt ISO 9001

Microsoft SP

 Sigma Solusi Integrasi

Sigma Data Center
Svc

Banking Investment
Banking

Multi-finance

Shariah

Buy-

1987    1989      1991       1993        1996         1998         2002
2006
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Hampir 30 bank yang saat itu menggunakan alternative yang ditawarkan SCC ini

dan 18 bank diantaranya memutuskan untuk terus melakukan outsourcing dengan

SCC.

Tahun 1998, Bali Camp, salah satu member dari SIGMA group dan

merupakan sebuah kelompokpengembang software yang berlokasi di Bali,

memulai operasinya yang didukung oleh kurang lebih 90 programmer untuk

mengembangkan software dengan sasaran pasar local dan global.

Tahun 2001 adalah tahun dimana SCC menjadi perusahaan global.

Jumalh pegawainya bertambah, dimana pada tahun 1987 hanya memiliki kurang

dari 100 pegawai dan pada tahun 2001 memiliki sekitar 380 pegawai.

Pada februari 2001, Caatoose, sebuah perusahaan jaringan dari Jerman

bergabung bersama SCC sebagai strategic investor.

Pada April 2001, IFC (International Finance Corporation), anggota dari

World Bank menyetujui investasinya bersama SCC. Investasi tersebut adalah

investasi mereka yang pertama kali di Asia Tenggara.

Pada September 2001, AlphaBITS, software yang dikembangkan oleh

SCC pada tahun 1989 dan masih dikembanakan lebih lanjut, menerima Merit

Award sebagai aplikasi industri pada acara Asia Pasific ICT Award 2001. Hal

tersebut merupakan pertama kalinya peserta Indonesia yang turut berpartisipasi

dalam acara tersebut. Seluruh peserta berasal dari 11 negara yang berbeda.

 SCC merupakan perusahaan software pertama yang mengembangkan

system core banking, menyediakan tenaga/ sumber daya manusia untuk

mengerjakan international software development di perusahaan lain.

SCC terdiri dari 7 operating companies dan 700 karyawan. SCC

memiliki kantor di Jakarta, Surabaya, Bali, Kuala Lumpur dan Singapore. Data

Center berada di Jakarta(terdapat 2 lokasi) dan Surabaya.

II.2 PT.SIGMA KARYA SEMPURNA (BALICAMP)

BaliCamp : The Software Development Camp adalah salah satu anak

perusahaan PT.SCC yang dinilai cukup pesat perkembangannya. Pada awalnya
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bermarkas di Bali sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. BaliCamp adalah

perusahaan software pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi ISO 9001:

2000, dan saat ini sedang dalam penilaian untuk mendapatkan sertifikasi level 5

SEI –CMMI, yang mana merupakan sertifikasi paling bergengsi di bidang

pengembangan software. Sampai saat ini sudah menyelesaikan lebih dari 100

proyek pengembangan software dan BaliCamp adalah perusahaan software

berbasis java paling besar di Indonesia.

Gambar II.3 Posisi Balicamp dalam layanan PT.SCC

Area bisnis yang dijalankan BaliCamp :

• Business Application Development, membuat software

untuk klien sesuai kebutuhan bisnis mereka.

• Datawarehouse Development

• Technology-based Cross Industry Application

Development : integrasi antar system yang menggunakan teknologi yg

berbeda misal Java, .NET, SAP, dll



21

• Software Construction Service for SIGMA Group :

mendukung software untuk bagian perusahaan SIGMA yang lain

• Software Maintenance: implementasi dan perubahan

produk atau softwarenya sesuai perkembangan

Pertumbuhan BaliCamp bisa dilihat dari gambar berikut :

Gambar II.4 Pertumbuhan BaliCamp

Resource Contracting : mempekerjakan karyawannya di tempat

klien.

Software Construction Service : membuat software pada saat

konstruksi

Business Application Development : melakukan analisa bisnis

dengan klien, keinginan klien, membantu serta merancang keinginan klien.

late-1998                2000               2002              2004                  2005

Resource Contracting

Services
Software Construction

Service

Resource Contracting

Business Application
Development

Software Construction
Service

ARKSYS

Portal Application

PIVOTAL CRM

Project Mgt.

Human Resource Mgt.

Billing Monitoring

Travel Search

Marketing Campaign

Content Management

Claim Management

Remote Trading

Multifinance Core

General Insurance Core

Seed Management

Aquaculture Production

Sharia Insurance Core

Call Center
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Resource profile BaliCamp

Development Expertise

Database
 Oracle
 DB2
 Microsoft SQL
 DB/400

Middleware
IBM WebSphereMQ

 Oracle Advanced Queuing
 Oracle Fusion Middleware

 Application Server
 Oracle Application Server
 IBM WebSphere
 BEA Weblogic

Development Language
 Java: J2EE, J2SE, J2ME
 Visual C#, Visual Basic

 C/C++
Datawarehouse
 Oracle Warehouse Builder
 Oracle Business Intelligence
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Industry Capabilities

Struktur Organisasi Perusahaan PT

CROSS INDUSTRY
 Financial Accounting System (G/L, AR, AP)
 Human Resource Management
 Project Management
 Knowledge Management

BANKING
 Core Banking System
 ATM Switching System
 Payment Gateway

FINANCE INDUSTRY
Multi Finance Core System
Loan Origination
Brokerage System

INSURANCE
General Insurance System
Life Insurance System
Insurance Claim Collaboration
Pension Fund System

TELCO INDUSTRY
IP Billing System
Payment System
Call Center
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Figure II -1

Struktur Organisasi PT.Sigma Karya Sempurna

CEO
Mieke Djalil

Sales and Marketing Head
Sutjahyo Budiman

Manager Services
Sutjahyo Budiman

Project
Yudi Hartono

Product
Alex Lim

Application Development
Benny Christophorus

Software Quality Assurance
Benny Christophorus

On Demand Service
Sufyan Ramdhani

Design Analysis Group
Yessie Saputra

Data Warehouse
J.Shodiq

Development Group 1
Benny Christophorus

Development Group 2
Teddi Septiawan

Development Group3
Wisnu Widiarta

Development Group4
Agung Aditia Setiawan
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Figure II  2

Struktur Project Risk Management System

Project Manager
Benny Christophorus

Technical Leader
                    Rudy Harianto

Software Quality Assurance
Regina Jose Rizal

Business Analyst Operational Module
Ida Bagus Subagia

Richard

Business Analyst Treasury Module
I Wayan Swastika Yasa

Business Analyst Credit Module
Luh Putu Sukma Utami

Developer Team
Ricky, Hariyanto, Iin, Evi, Marko, Nur, Rudi A, Rudy H,

Dino Prasetyo, Wayan Yasa, Paul

Software Tester Team
Richard, Santi, Evan, Mirna, Thea, Mafis

Database Administrator
M.Prabu Gautama
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BAB III

STUDI LITERATUR

III.1 System Development Life Cycle

Dalam pembuatan sebuah aplikasi, ada beberapa tahapan yang harus

dilalui oleh development team untuk sampai ke tahap implementasi dari aplikasi

tersebut. Software development bisa diartikan sebagai proses pembuatan suatu

software, sistem, atau aplikasi. Hal ini bisa dipahami dari System Development

Life Cycle (SDLC) yang menjelaskan tahapan- tahapan tersebut.

SDLC (System Development Life Cycle) atau SLC (System Life Cycle)

didefinisikan oleh U.S. Department of Justice (DoJ) sebagai sebuah proses

pengembangan, Walaupun secara jelas diketahui sebagai proses independen dari

perangkat lunak atau konsiderasi teknologi informasi lainnya. SDLC digunakan

oleh System Analyst untuk mengembangkan sebuah system informasi, termasuk di

dalamnya validasi, pelatihan, dan pemahaman user melalui investigasi, analisa,

desain, implementasi dan maintenance. SDLC juga diketahui sebagai

pengembangan sistem informasi atau application development. SDLC seharusnya

menghasilkan sistem yang berkualitas yang memenuhi ekspektasi customer,

dalam estimasi biaya dan waktu, bekerja secara efektif dan efisien pada

infrastruktur teknologi informasi saat ini dan yang sudah direncanakan,

memerlukan biaya yang relatif murah untuk pemeliharannya serta cost-effective to

enhance.

SDLC adalah pendekatan sistematis dalam penyelesaian masalah dan

memiliki beberapa fase, di mana setiap fasenya memiliki multiple steps:

- Konsep Software, mengidentifikasikan dan mendefinisikan

kebutuhan akan sistem yang baru.

- Analisa requirement/kebutuhan, menganalisa kebutuhan informasi

dari end user.
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- Rancangan arsitektural, membuat blueprint untuk desain dengan

spesifikasi yang dibutuhkan untuk perangkat kerasnya, software, pengguna

dan sumber data.

- Coding dan Debugging, membuat program dan final system.

- System Testing, mengevaluasi fungsionalitas sebenarnya dari

sistem tersebut dalam kaitannya dengan fungsionalitas yang semestinya.

Setelah kode aplikasi atau pemrograman suatu aplikasi sudah selesai

dibuat, software harus diuji (test) untuk menemukan kesalahan (error/bug)

sebelum diserahkan kepada user.

III.2 Software Testing

Software testing adalah proses yang dilakukan untuk membantu

mengidentifikasikan ketepatan, kelengkapan, security, dan kualitas dari software

computer yang dikembangkan. Testing adalah proses dari investigasi teknik,

dilakukan pada dan oleh sebagian stakeholder yang bertujuan untuk mengetahui

tingkat ketepatan aplikasi atau software dalam pengoperasiannya dengan

requirement yang diberikan sebelum pengembangan software atau aplikasi itu

dilakukan lebih jauh.

Tujuan utama dari pengujian atau testing yang dilakukan pada sebuah

aplikasi adalah untuk membuat serangkaian test case yang bisa menemukan error

sebanyak mungkin. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menemukan

error sebanyak mungkin, salah satunya adalah dengan menyusun test case atau

test scenario yang cukup spesifik. Untuk mencapai hal tersebut, pembuat test case

atau test scenario harus memahami internal logic dari komponen aplikasi

tersebut, dan juga memahami input dan outputnya supaya error atau bug yang

muncul dari fungsi, behaviour, dan performance software bisa ditemukan dan

diperbaiki sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada user.

Software testing tidak berbatas pada proses pengeksekusian program

atau aplikasi dengan tujuan untuk menemukan error atau kesalahan yang biasanya

disebut sebagai bug. Testing memerlukan pemikiran yang lebih jauh dan kritis
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dalam perbandingan state dan behaviour dari produk (aplikasi yang hampir

melewati tahap developing) dengan spesifikasi yang dimilikinya.

Walaupun testing seringkali berada dalam satu tim dengan Software

Quality Assurance, namun sebenarnya kedua hal tersebut adalah berbeda.

Software Quality Assurance (SQA) melingkupi keseluruhan area dari proses

bisnis, bukan hanya testing.

Ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan pada software testing,

namun, testing yang efektif untuk suatu produk adalah proses testing atau

pengujian dimana juga dilakukan investigasi. Biasanya, testing dilakukan

berdasarkan tahapan atau langkah yang tercatat pada test case atau test scenario.

Sedangkan investigasi disini bermaksud dimana para tester juga melakukan

exception test atau menerapkan Equivalence Pertitioning, misalnya adalah dengan

memberi input angka atau nilai yang tidak mungkin valid, tanpa bertujuan untuk

meminimalisasi jumlah test scenario.

Software testing biasanya dilakukan secata intuitive, tetapi juga harus

sistematik.

III.2.1 Software Testing Methods

Ada 3 jenis metode yang umum digunakan dalam software testing, yaitu

Black Box Testing, White Box Testing, dan Grey Box Testing. Masing – masing

metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing –masing.

Black Box Testing merujuk kepada pengujian aplikasi atau sistem tanpa

pengetahuan spesifik yang mendalam tentang sistem kerja aplikasi, akses ke

source code, dan juga tidak ada pemahaman tentang arsitektur aplikasi tersebut.

Pada intinya, pendekatan ini sedekat mungkin meniru bagaimana attacker

(mungkin hacker) mendekati aplikasi. Namun karena kurangnya pengetahuan

internal aplikasi, penyelesaian bugs dapat memakan waktu lebih lama.

White Box Testing atau sering juga disebut sebagai Clear Box Testing

adalah pengujian sebuah sistem dimana si penguji memahami keseluruhan sistem

dan memiliki akses ke source code dan arsitektur sistem tersebut. Memiliki akses
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penuh pada aplikasi atau sistem, akan mempermudah dalam pencarian bug atau

kesalahan aplikasi dan bahkan jika ternyata ada akses yang berdampak negatif

pada aplikasi dibandingkan dengan Black Box Testing. Keuntungan lainnya adalah

akan lebih mudah bagi penguji dalam melakukan testing karena mereka

mengetahui dengan pasti dan memahami apa yang harus mereka uji.  Karena

kompleksnya arsitektur dan banyaknya source code, White Box Testing

menawarkan tantangan untuk menentukan fokus untuk pengujian yang terbaik dan

analisanya. Selain itu, pengetahuan dan tools khusus diperlukan untuk membantu

debuggers dan penganalisa source code.

Grey Box Testing lebih merujuk kepada pengujian aplikasi dimana si

penguji memiliki akses dan pengetahuan yang terbatas terhadap sistem atau

aplikasi.  Pengetahuan tersebut biasanya terbatas pada dokumen detail rancangan

dan diagram arsitekturnya. Grey Box Testing seringkali disebut sebagai perpaduan

dari dua metode sebelumnya dan juga merupakan perpaduan keunggulan dari

keduanya.

Pada beberapa situasi, software tester lebih memilih metode White Box

Testing, tetapi kadang kala mereka diharuskan menggunakan metode Black Box

atau Grey Box Testing karena terbatasnya akses terhadap detail informasi yang

lebih jauh lagi. Software Tester atau penguji aplikasi harus bisa menggunakan dan

memanfaatkan keadaan untuk merancang metode yang akan digunakan dalam

pengujian aplikasi dan mendapatkan hasil pengujian yang maksimal. Umumnya

pada Grey Box Testing user diperbolehkan untuk mengatur atau memanipulasi

lingkungan testing seperti menginput data langsung ke database, dan dapat

menampilkan keadaan aplikasi setelah selesai diuji, seperti menjalankan query

SQL pada database untuk mengecek nilai kolom – kolom tertentu.

Metode untuk melakukan software testing ditentukan pada saat tester

hendak membuat test scenario atau test case.

Software testing digunakan karena hubungannya dengan validasi dan

verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan dari bagian – bagian aplikasi

yang sudah diuji, termasuk software dalam konformasi dan konsistensinya dengan

spesifikasi yang diasosiasikan. Sedangkan validasi adalah proses pemeriksaan
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yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan dan dihasilkan

adalah benar sesuai dengan keinginan atau requirement user.

Ada beberapa test level yang umumnya digunakan :

- Unit Testing : dilakukan pada bagian atau unit terkecil dari

sebuah aplikasi, misalnya modul, untuk memastikan bahwa detail

rancangan untuk unit tersebut sudah diimplementasikan dengan benar,

biasanya dilakukan oleh programmer atau developer terhadap modul yang

mereka buat sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya.

- Integration Testing : pengujian yang ruang lingkupnya

lebih besar daripada unit testing dan melibatkan beberapa komponen yang

terintegrasi dan pengujian itu dilakukan sampai sistem bekerja secara

keseluruhan.

- System Testing : dimana software yang ada sudah

terintegrasi pada aplikasi secara keseluruhan dan sudah diuji untuk

memastikan bahwa aplikasi yang dibangun sudah sesuai dengan

requirement, terbagi dua, yaitu Functional Testing dan Non-Functional

Testing.

- System Integration Testing : memverifikasi bahwa aplikasi

atau sistem yang dibangun sudah terintegrasikan pada third party system

yang sudah didefinisikan dalam system requirement.

- Acceptance Testing : biasanya dilakukan oleh klien atau

user setelah software tester selesai melakukan pengujian atau testing

terhadap keseluruhan bagian aplikasi (seluruh modul yang ada) dan

sebelum implementasi dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang

dihasilkan dari aplikasi tersebut bisa diterima atau tidak. Ada 2 jenis

Acceptance Testing yang biasanya dilakukan :

o Alpha Testing disimulasikan atau testing

operasional yang dilakukan oleh user/klien yang potensial.

Biasanya jenis ini dilakukan sebelum melakukan Beta Testing.
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o Beta Testing yang dilakukan setelah alpha testing.

Versi dari testing ini seringkali disebut sebagai Beta Version, dirilis

untuk beberapa orang tertentu diluar kelompok orang – orang yang

tergabung dalam pengembangan aplikasi tersebut. Hal tersebut

dilakukan untuk memastikan bahwa dari aplikasi yang dihasilkan,

jumlah bug atau kesalahan yang terjadi hamper bisa dipastikan

tidak ada. Biasanya, versi Beta ini dibuat terbuka untuk publik

untuk meningkatkan jumlah umpan balik yang bisa

memaksimalisasi jumlah konsumen di masa mendatang.

III.2.2 Test Cases, Test Scripts, Test Suites, Test Scenarios

Pelaksanaan Software Testing tidak lepas dari adanya ketentuan tertulis

yang secara resmi digunakan untuk menetukan langkah – langkah yang akan

dilakukan pada software testing. Ketentuan tersebut sering disebut sebagai test

scenario. Namun sebenarnya, ada beberapa macam scenario yang berbeda – beda

definisi dan penggunaannya. Scenario tersebut adalah Test Case, Test Script, Test

Suite, dan Test Scenario. Kebanyakan orang menganggap keempat scenario

tersebut sama. Namun sebenarnya ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan.

Test Case adalah dokumen dalam pelaksanaan software testing yang

terdiri dari event, aksi, input, output, hasil eksekusi yang diharapkan, dan hasil

eksekusi yang sesungguhnya. Test case harus memiliki suatu penyimpanan untuk

data yang ada, baik itu data yang sedang digunakan atau data hasil testing

sebelumnya. Langkah – langkah dari dokumen tersebut bisa disimpan dalam word

processor seperti spreadsheet, database, atau penyimpanan umum lainnya.

Test Script adalah kombinasi dari test case, test procedure, dan test data.

Istilah ini berasal dari regresi test tools yang diotomatiskan. Sekarang ini, test

script bisa manual, otomatis atau bahkan gabungan dari keduanya.

Test suite adalah istilah yang paling umum. Test suite berisi instruksi

yang lebih detail atau tujuan yang lebih spesifik dari masing – masing test case.
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Test suite memiliki konfigurasi sistem yang diidentifikasikan oleh tester selama

melakukan testing atau pengujian terhadap aplikasi atau sistem tersebut.

Kumpulan dari test case seringkali disalahartikan sebagai test plan.

Sebenarnya hal tersebut lebih tepat disebut sebagai test specification. Apabila

sekuensinya dispesifikasikan, bisa juga disebut sebagai test script, scenario atau

procedure.

III.2.3 System Development Models

Dalam siklus hidup sebuah aplikasi, ada beberapa permodelan yang

digunakan.

III.2.3.1 Waterfall Model

Waterfall model merupakan model pengembangan aplikasi yang

sekuensial, yang mana pengembangan dipandang sebagai sesuatu yang mengalir

kebawah, seperti air terjun, melalui fase-fase requirements analysis, desain,

implementasi, testing(validasi), integrasi dan maintenance.

Fase – fase dalam Waterfall Model biasanya diikuti secara sempurna

oleh implementor model ini. Fase – fase tersebut adalah :

- Requirement Specification

- Desain / perancangan

- Konstruksi (implementasi / coding)

- Integrasi

- Testing dan Debugging

- Instalasi

- Maintenance

Ketika requirement sudah terpenuhi semuanya, maka bisa dilanjutkan ke

langkah selanjutnya, yaitu desain atau perancangan. Begitu seterusnya sampai

sistem atau aplikasi selesai diinstalasi dan di maintain.
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Waterfall model ini sudah lama digunakan dan akhirnya ada modifikasi

yang dilakukan berdasar pada Waterfall Model ini. Hasil dari modifikasi ini

menghasilkan permodelan baru, antara lain :

- Royce’s Final Model

- Sashimi model

III.2.3.2 Agile Software Development

Agile Software Development ini merupakan framework konseptual untuk

menangani proyek perangkat lunak yang mengandalkan perubahan evolusionaris

pada siklus hidup proyek secara keseluruhan.

Metode ini seringkali dianggap tidak disiplin, dan tidak terencana

dengan baik karena dokumentasi yang dilakukan sangat sedikit dan lebih

mengandalkan komunikasi face to face yang melibatkan seluruh tim proyek.

III.2.3.3 Software Testing Tools

Testing yang baik tidak terbatas hanya menjalankan program beberapa

kali untuk memastikan bahwa aplikasi atau program tersebut sudah bisa

digunakan sebagaimana permintaan atau keinginan user. Analisa program atau

aplikasi pada saat melakukan testing, dan pengetahuan tentang metode testing

serta tool yang digunakan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil testing yang

sistematik.

Selain itu, diperlukan juga manajemen proyek untuk menjadwalkan

kapan dan berapa lama waktu yang digunakan untuk application developer

maupun software tester dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam pengembangan proyek itu sendiri terbagi menjadi bebarapa

modul, dan modul-modul tersebut telah dirancang dan diperhitungkan sedemikian

rupa sehingga antara kegiatan, waktu, dan biaya benar-benar digunakan seefektif

mungkin. Dengan kata lain, modul – modul dalam satu aplikasi suatu proyek

biasanya memiliki jadwalnya masing - masing dan betanggung jawab untuk

penjadwalan yang diterimanya.
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Pembagian modul tersebut disesuaikan juga dengan System Development

Lifecycle agar schedule yang dibuat sesuai dengan alur yang ada dan dilakukan

secara bertahap melingkupi suatu modul-modul besar. Dari modul-modul besar

yang telah dikelompokkan sesuai dengan spesifikasi tertentu maka dapat

dikembangkan pula modul-modul kecil lainnya.

Untuk pengembangan modul tersebut telah tersusun dalam schedule

yang telah dibuat oleh Project Manager dan diawasi oleh Software Quality

Assurance (SQA). Dari alur yang ada maka dapat dilakukan tahap developing,

testing, hingga implementasinya.

Pelaksanaan sebuah proyek memiliki tahap dimana diperlukan diskusi

atau konsultasi dengan user dari aplikasi yang dibuat ini. Sehingga dengan adanya

interaksi dengan user inilah maka dapat diketahui kekurangan atau kejelasan dari

proses yang telah dibuat atau dilakukan.

Biasanya hal tersebut dilakukan melalui UAT (User Acceptance Test),

maka dapat dibuat juga sebuah laporan dari perkembangan software dan mungkin

juga didapat change request karena aplikasi yang telah dibuat tidak sesuai dengan

kenyataan pada lapangan saat ini dan disesuaikan pada kebiasaan user yang telah

ada.

Testing dilakukan ketika developer telah membuat aplikasi dari suatu

sub modul atau modul yang merupakan bagian dari aplikasi yang telah diuji secara

internal oleh application developernya dan diberikan kepada software tester untuk

mengeksplorasi lebih lanjut akan aplikasi yang telah dibuatnya sehingga aplikasi

tersebut menjadi handal dan sesuai dengan Software Requirement

Spesification(SRS) dan Software Architecture Document(SAD) yang ada dan

sudah disepakati oleh user dan vendor.

Biasanya, dari software testing yang dilakukan akan ditemukan

kesalahan – kesalahan dari program aplikasi, yang biasanya disebut sebagai bug

yang harus dilaporkan kepada application developer supaya segera diselesaikan

dan diperbaiki sehingga aplikasi  menjadi stabil.

Pelaporan bug yang baik harus memiliki histori sejak awal testing

dilakukan. Selain itu, jumlah bug yang ada dalam suatu aplikasi di sebuah proyek
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akan menentukan healthy rate proyek tersebut. Jumlah bug yang banyak pada

scope proyek yang kecil adalah tidak baik, begitu juga sebaliknya, jumlah bug

yang sedikit pada scope proyek yang besar juga tidak baik.

Ada beberapa cara untuk me-manage bug yang ada, salah satunya adalah

dengan menggunakan bugtracker. Salah satu bugtracker yang sering digunakan

adalah Bugzilla; bugtracker tool yang web based dan memiliki tujuan umum yang

secara resmi dikembangkan dan digunakan oleh Mozilla project. Pada awalnya

dirilis sebagai open source software oleh Netscape Communication pada tahun

1998, dan sekarang Bugzilla digunakan oleh banyak organisasi sebagai defect

tracker pada free software dan proprietary product[3].

Dengan menggunakan bugzilla, semua bug yang ada dilaporkan kepada

Person in Charge (PIC) untuk modul tersebut, tetapi bisa dilihat oleh semua orang

yang terlibat dalam proyek selama orang tersebut memiliki akses ke server.

Selain itu, dengan menggunakan bugzilla status bug akan menjadi  lebih

jelas. Apakah bug tersebut sudah berhasil diselesaikan atau merupakan kesalahan

reporter dan kesalahpahaman antara PIC atau tester terhadap business rule nya.

III.3 Software Tester

Software Tester adalah orang – orang yang melakukan pengujian

terhadap sistem yang sudah diintegrasikan sebelum sistem tersebut diserahkan

kepada user dan sebelum dilakukan UAT.

Tugas utama seorang Software Tester adalah :

- membuat dan meninjau Test Script atau Test Scenario yang sudah

dibuat.

- melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dikembangkan.

- Melaporkan hasil dari pengujian yang dilakukan kepada Software

Tester Coordinator.

Tanggung jawab seorang Software Tester bisa disimpulkan sebagai

berikut :
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- meninjau kembali SRS dan Test Scenario, kesinambungannya, dan

akurasinya dengan aplikasi. Aktivitas ini dilakukan pada fase analisa. Pada fase

Validasi, software tester harus memastikan bahwa Change Request masih

memungkinkan untuk diakomodasi. Software Tester membuat daftar keakurasian

SRS dan aplikasi dan melaporkannya kepada Project Manager atau Business

Analyst.

- Membuat unit test coverage review. Tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa apa yang diminta user dalam proposal sudah diakomodasikan

dalam SRS dan  semuanya mempunyai keterhubungan dengan test scenario.

- Pada fase perancangan, software tester membuat Test Script yang

kemudian diperiksa kembali oleh koordinator software tester untuk memastikan

bahwa change request yang mungkin diajukan oleh user sudah terakomodasikan.

- Melakukan pengujian yang terdiri dari 2 fase. Yang pertama

dilakukan berdasarkan test script dilanjutkan dengan melakukan test step yang ada

di test scenario.

Software tester harus bisa memastikan bahwa aplikasi yang dibuat oleh

perusahaannya adalah sudah layak dan berada di bawah standar perusahaan secara

kualitas dan time schedule atau penjadwalannya .

III.4 Testing dan Bug Reporting Cycle

Pengujian dan pelaporan bug seringkali dilakukan berulang kali dan

memiliki beberapa iterasi. Secara umum, tahapan tersebut bisa dituliskan

demikian:

- Analisa Requirement

- Penerapan Use Case

- Pembuatan Test Script dan Test Scenario

- Eksekusi Test Case

- Analisa Report

- Analisa bug
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- Pelaporan bug

- Pengujian terhadap bug yang sudah diperbaiki

III.5 Manajemen Risiko

“The planned controlling of risk and monitoring the success of

the control mechanisms”

 -William, D. Rowe

(Anatomy of Risk) –

“A prioritization process is followed whereby the risks with the

greatest loss and the greatest probability of occurring are handled first,

and risks with lower probability of occurrence and lower loss are handled

in descending”

-Wikipedia Encyclopedia-

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen

risiko merupakan proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

suatu risiko dimana proses-proses di dalamnya dapat menentukan prioritas risiko

yang paling mungkin terjadi untuk dapat ditangani terlebih dahulu dibandingkan

risiko lainnya dengan probabilitas kemungkinan untuk terjadi lebih kecil.

Manajemen risiko berhubungan dengan proses terjadinya pengambilan keputusan

setelah sebuah risiko dianalisa.

Pada kalimat terakhir paragraf di atas, menggambarkan bahwa

manajemen risiko merupakan tahapan selanjutnya dari analisis risiko. Dengan

kata lain, analisis risiko bukan bagian dari manajemen risiko dan sebaliknya akan

tetapi memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya.

III.5.1 Manajemen Resiko Perbankan

Bank, sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umum lainnya

dalam menjalankan kegiatan usaha guna mendapatkan hasil selalu dihadapkan

pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank

jika tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu bank harus mengerti dan
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mengenali risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan

usahanya.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang sifatnya independen

memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur perbankan di Indonesia serta

meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan

yang stabil. Sehubungan dengan tanggung jawab atas wewenangnya tersebut,

maka berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai

“Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum” dan Peraturan Bank

Indonesia No. 7/25/PBI/2005 mengenai “Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi

Pengurus dan Pejabat Bank Umum”, BI menekankan bahwa perbankan dalam

menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya.

Dalam hal ini, yang tercakup sebagai risiko yaitu meliputi identifikasi,

pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

Selain hal tersebut di atas, BI juga mewajibkan struktur manajemen

risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko-risiko, yaitu: Risiko Pasar, Risiko

Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas.

Pengertian dari risiko-risiko tersebut di atas adalah:

• Risiko Pasar; Risiko yang ditimbulkan karena adanya

pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portfolio yang dimiliki

oleh bank yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah

suku bunga dan nilai tukar.

• Risiko Kredit; Risiko yang timbul sebagai akibat

kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (counterparty) dalam

memenuhi kewajibannya

• Risiko Operasional; Risiko yang antara lain disebabkan

adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang

mempengaruhi operasional Bank.

• Risiko Likuiditas; Risiko yang antara lain disebabkan

Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
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Jika suatu bank memiliki suatu model bisnis yang lebih rumit, biasanya

sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka

Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur:

• Risiko Hukum; risiko yang disebabkan oleh adanya

kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan

adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang

mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat

sahnya suatu kontrak

• Risiko Reputasi; risiko yang antara lain disebabkan adanya

publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi

negative terhadap Bank.

• Risiko Strategik; risiko yang antara lain disebabkan adanya

penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan

keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap

perubahan eksternal.

• Risiko Kepatuhan; risiko yang disebabkan Bank tidak

mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lain yang berlaku.

Kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang

berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut

meliputi:

• suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko;

• informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko;

• penetapan batasan untuk total nilai risiko, yang merupakan

besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank;

• proses penilaian risiko dengan sistem peringkat;

• suatu penilaian dari ‘skenario kasus terburuk’ untuk risiko

tertentu;
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• Memastikan suatu risiko mengikuti suatu proses

pengawasan yang tepat, untuk itu peninjauan ulang secara

teratur diperlukan.

Sementara itu, dalam limit risiko harus ditetapkan:

• jumlah risiko keseluruhan yang bersedia ditanggung bank;

• secara individu berdasarkan jenis risikonya;

• sesuai dengan fungsi tugas.

Proses analisis risiko harus mengidentifikasi semua karakteristik risiko

dari bank, biasanya dimulai dengan rincian dari jenis usaha yang dilakukan.

Seperti halnya terhadap risiko yang terkait dengan setiap produk dan aktivitas

bisnis bank. Analisis risiko yang berdasarkan produk dan bisnis, maka

pengukuran dari risiko harus: diproduksi dengan periode waktu yang relevan;

menyatakan sumber dari data yang digunakan; menyatakan prosedur yang

digunakan untuk mengukur risiko; dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan

setiap perubahan yang terjadi pada profil risiko bank.

Proses pemantauan risiko harus mengevaluasi semua eksposur risiko dan

membuat suatu pelaporan yang mencerminkan setiap perubahan pada profil risiko

bank. Sistem informasi manajemen risiko harus mampu melaporkan semua

eksposur risiko, eksposur sesungguhnya dibanding dengan limit yang disetujui

dan hasil yang nyata yang berhubungan dengan risiko yang diambil seperti berapa

besar kerugian yang telah terjadi dibanding dengan tingkat target kerugian (risk

apetite).
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BAB IV

ANALISIS

IV.1 System Development Life Cycle pada project RMS

System Development Life Cycle atau siklus hidup aplikasi yang sering

juga disebut sebagai model pengembangan aplikasi bukanlah istilah yang asing

lagi di lingkungan teknologi informasi. Semua pembuatan aplikasi pasti melewati

tahapan ini sebelum akhirnya diimplementasikan.

Pada project RMS, ada beberapa divisi yang melakukan tahapan-

tahapan ini. Orang – orang yang terlibat antara lain :

- Project Manager

- Project Leader / Technical Leader

- Software Quality Assurance

- Business Analyst

- Database Administrator

- Developer atau programmer

- Software Tester atau quality assurance team

Tahapan – tahapan pengembangan aplikasi yang dilakukan dalam

pengembangan aplikasi RMS bisa dideskripsikan sebagai berikut :

- Pembuatan Software Requirement Specification (SRS) setelah ada

kesepakatan dengan user. SRS mendefinisikan kebutuhan akan

sistem atau tuntutan terhadap aplikasi yang akan dikembangkan, apa

saja yang harus bisa dilakukan pada aplikasi dan siapa aktornya. SRS

akan dibuat begitu sudah ada kontrak kerja sama antara vendor

dengan klien, dan pihak klien sudah memberikan spesifikasi

kebutuhan mereka. SRS dibuat oleh business analyst modul terkait.

- Requirement Analysis, menganalisa informasi yang dibutuhkan

supaya aplikasi bisa berjalan dan digunakan sesuai dengan

kebutuhan serta keinginan user. Setelah SRS selesai dibuat, maka
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kebutuhan third party system akan muncul. Kebutuhan itu akan

diketahui setelah tahapan analisa kebutuhan atau requirement

analysis. Hasil dari requirement analysis akan dituangkan dalam

Software Architecture Document(SAD). SAD dibuat oleh Technical

Leader modul terkait.

- Pembuatan blue print atau mock up. Ini dibutuhkan dalam

pembuatan test script dan test scenario, meskipun seringkali

pembuatannya dilakukan sebelum mock up tersedia. Test scenario

dan test script dibuat oleh software tester. Mock up yang dibuat

biasanya berdasarkan desain yang ada pada SRS, dibuat oleh

developer.

- Pembuatan program atau aplikasi, dikerjakan oleh developer atau

programmer. Setiap modul utama memiliki technical leader; orang

yang bertanggung jawab atau Person in Charge untuk modul

tersebut. Ia akan menganalisa kebutuhan informasi atau data pada

pengembangan modul tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah

bottleneck pekerjaan yang diakibatkan karena job overload yang ada

pada satu orang saja yang bisa mengurangi efektifitas kinerja tim

karena waktu yang terbuang.

- Testing, mengacu kepada system testing, dilakukan oleh software

tester. Tahapan ini dilakukan setelah aplikasi sudah 70% selesai di

mana fungsionalitas aplikasi sudah bisa diuji.

- Implementation, dilakukan setelah keseluruhan aplikasi selesai

dibangun dan dipastikan fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan

sudah berjalan.

Dalam Sistem Development Life Cycle, software testing berada pada

tahapan testing, di mana dilakukan pengujian terjadap fungsionalitas dan kinerja

sistem yang dibuat atau dikembangkan.

Software Tester berperan pada bagian terakhir sebelum dilakukan

implementasi, yaitu testing. Ada beberapa jenis pengujian yang dilakukan,

berdasar pada teori – teori yang ada dan improvisasi dari tim tester itu sendiri.
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Improvisasi dilakukan untuk mendapatkan hasil pengujian terbaik, menemukan

bug atau defect sebanyak mungkin, dalam artian bukan mengutamakan jumlah

bug yang ditemukan, tetapi lebih mengacu kepada detailnya pengujian yang

dilakukan.

IV.2 Tahapan Software Testing

Karena besarnya ruang lingkup aplikasi dan banyaknya tahapan testing

yang harus dilakukan, setiap personil memiliki tanggung jawab pada bagian yang

berbeda – beda. Hal itu juga merupakan salah satu alasan mengapa pengujian

yang dilakukan mengacu kepada konsep White Box Testing. Ruang lingkup yang

besar, secara otomatis berarti aplikasi memiliki tingkat kerumitan yang cukup

tinggi. Dengan penerapan konsep tersebut, setiap personil memiliki akses bebas

kepada semua artifak yang ada, sehingga bisa menciptakan efisiensi waktu kerja.

Salah satu bagian dalam pengujian aplikasi RMS ini adalah tanggung

jawab pada pengujian modul assessment dan mempersiapkan semua keperluan

untuk pengujian yang akan dilakukan.

Secara umum, tahapannya adalah demikian:

1. Membaca dan menganalisa SRS, serta memahami business rulenya.

2. Membuat Test Scenario yang detail untuk pengujian yang spesifik.

3. Pengujian kondisi field pada halaman aplikasi. Setelah aplikasi sudah

selesai atau hampir selesai dikembangkan, pengujian mulai

dilakukan. Yang pertama kali dilakukan adalah pengujian jenis field

pada halaman aplikasi.

4. Pengujian navigasi Setelah pengujian terhadap kondisi field  selesai,

pengujian dilanjutkan dengan menguji fungsionalitas aplikasi.

Misalnya tombol atau link. Apakah tombol atau link tersebut sudah

menjadi navigator ke lokasi sebagaimana mestinya.

5. Pengujian aplikasi. Pengujian ini dilakukan setelah aplikasi hampir

selesai dikembangkan. Yaitu pada saat beberapa modul sudah

diintegrasikan sehingga fungsionalitas aplikasi secara garis besar
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bisa diuji. Pada saat tertentu, kadang kala pengujian fungsionalitas,

navigasi dan aplikasi dilakukan bersamaan. Biasanya hal ini

dilakukan karena terbatasnya waktu.

Semua pengujian itu dilakukan pada pengujian internal yang dilakukan

oleh software tester dan pengujian terhadap seluruh aplikasi dilakukan sebelum

dilangsungkan User Acceptance Test (UAT).

IV.2.2 Analisa SRS

Software Tester harus memahami business logic dari SRS, tetapi tidak

hanya selesai pada pemahaman SRS saja. Intuisi juga sangat diperlukan dalam

pengujian aplikasi, terutama aplikasi yang besar dan kompleks seperti aplikasi

RMS ini. Lika – liku yang dimungkinkan dan memungkinkan terjadi harus bisa

diatasi oleh system sehingga tidak akan menimbulkan bug atau error. Tidak

semua kemungkinan yang bisa terjadi tercatat di SRS, oleh karena itu, intuisi

seorang software tester dituntut dalam menganalisa.

Software Tester perlu memahami SRS karena pengujian spesifik

terhadap aplikasi tidak mungkin dilakukan tanpa pemahaman mendasar dan

mendalam terhadap logika bisnis aplikasi.

Dari pemahaman SRS yang dilakukan oleh Software Tester, diharapkan

bisa menghasilkan Test Scenario, Test Script, dan pengujian yang bisa

menemukan defect atau bug sedetail mungkin.

IV.2.3 Pembuatan Test Script dan Test Scenario

Sebelum pengujian dilakukan, perlu dibuat test script dan test scenario

yang menjadi dasar dan acuan dalam pengujian tersebut. Pembuatan test script

dan test scenario mengacu kepada kondisi yang ada di SRS. Kadang kala

pembuatan test script dan test scenario dilakukan sebelum ada user interface yang

bisa menjadi acuan dan panduan dalam menenetukan langkah – langkah pengujian

dan validasi yang kemudian dicantumkan dalam test script atau test scenario.
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Tidak semua pengujian aplikasi menggunakan test script atau test scenario. Bisa

saja yang digunakan hanya salah satunya.

Di sinilah intuisi seorang software tester dituntut, ketika ia harus

membuat sebuah langkah validasi dan pengujian terhadap aplikasi yang sedang

dikembangkan tanpa ada panduan dari user interface yang akan digunakan

nantinya.

Setelah memahami SRS dan SAD, software tester harus bisa

menganalisa requirement yang harus dipenuhi. Ia juga harus mengetahui langkah

– langkah apa saja yang akan dilakukan pada suatu halaman aplikasi, dan yang

mana harus divalidasi.

IV.2.3.1 Pembuatan Test Scenario

 Pada pembuatan Test Scenario untuk modul Liquidity-Market misalnya,

interface yang akan digunakan belum tersedia karena pembuatan test script ini

dilakukan selagi masa pengembangan modul Operational.

 Yang bisa menjadi acuan dalam pembuatan test scenario adalah tampilan

akhir yang menjadi requirement. Terutama apabila interface aplikasi belum

tersedia.

Salah satu contoh pengujian yang dilakukan tanpa interface adalah

pengujian terhadap menu Market Risk – Stress Test. Menu ini bertujuan untuk

mengkalkulasi stress level dari kondisi permodalan yang datanya diinput setiap 3

bulan.
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Table  IV -1 Contoh Required Report Template

Gambar di atas adalah required report template dari modul Market Risk

– Stress Test

Karena interface belum tersedia, maka pembuatan test scenario

dilakukan berdasarkan required report template. Dari template report yang

menjadi requirement, dengan melakukan analisa terhadap SRS dan SAD, test

scenario yang dihasilkan bisa dilihat pada lampiran A.

Dalam test scenario, formula perhitungan harus tercatat supaya

memudahkan dalam pelaksanaan pengujian dalam hubungannya dengan efisiensi

waktu. Formula yang menjadi acuan kalkulasi bisa didapat dari SRS atau required

report template pada file excel nya.

 Bila test scenario cenderung menunjukkan langkah – langkah pengujian

yang akan dilakukan dengan asumsi aplikasi sudah bisa dijalankan secara

fungsional dan fungsi validasi sudah tidak mengalami masalah, justru test script

menjelaskan apa saja yang harus divalidasi.

IV.2.3.2 Pembuatan Test Script

 Sebagaimana sudah disampaikan bahwa tidak semua modul melakukan

pengujiannya menggunakan test script dan test scenario, dan salah satunya adalah

pengujian terhadap modul Credit yang menggunakan test script untuk melakukan

pengujian validasi field.

Liquidity Stress Test (All Currency)
COB :

No Components Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Total
1 Corporate Current & Saving Account 0  0 0 0 0 0 0
2 Retail Current & Saving Account 0  0 0 0 0 0 0
3 Interbank Funding not rollover 0 0 0 0 0 0 0
4 Corporate Time Deposit not rollover 0  0 0 0 0 0 0
5 Retail Time Deposit not rollover 0 0 0 0 0 0 0
6 Retail Time Deposit early upliftment 0 0 0 0 0 0 0
7 Confirmed Credit Lines 0
8 Current Account in BI 0
9 Nostro 0

10 Vostro 0  0 0 0 0 0 0
11 ALM 0 0 0 0 0 0 0
12 Foreign Exchange 0 0 0 0 0 0 0
13 Call Product 0 0 0 0 0 0 0
14 Contractual Maturity Product 0 0 0 0 0 0 0
15 SBI & IDR Government Securities 0  0 0 0 0 0 0
16 FX Government Securities 0  0 0 0 0 0 0
17 Corporate Securities 0  0 0 0 0 0 0

Net Cash Flow 0  0 0 0 0 0
Cumulative Cash Flow à each day must be positive 0  0 0 0 0 0

Input manual

In IDR mio
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 Pembuatan test script untuk modul credit dilakukan berdasarkan mock up

interface yang sudah tersedia. Mock Up yang ada masih statis, sehingga

navigasinya tidak berfungsi. Untuk mengetahui navigasi yang menjadi respon dari

sistem, software tester menganalisa SRS atau memperkirakan sendiri navigasi

yang akan diberikan berdasarkan keterangan selanjutnya yang ada di SRS.

IV.2.4 Software Testing pada modul Assessment KCSA admin

Sesuai dengan tahapan yang dilakukan pada project RMS, yang pertama

kali dilakukan adalah pemahaman akan SRS dan business rule yang ada.

Berdasarkan SRS, prosedur penggunaan atau use case akan menjadi

dasar pengujian. Karena Use Case tersebut menggambarkan siapa saja yang akan

terlibat di dalam aplikasi ini.

Secara umum, pada RMS, ketentuan yang berlaku adalah :

- Role 1, super admin, sebagai approver dari admin.

- Role 2, admin.

- Role 3, user2, sebagai approver dari user1.

- Role 4, user1

- Report Viewer.

Ada beberapa otoritas yang berbeda antar user, antara lain:

- Admin

o membuat kuisioner untuk unitnya

o deadline extension

- Super Admin

o Meng-approve kuisioner dan deadline extension

o Me-reject kuisioner dan deadline extension

- User1

o Menjawab kuisioner pada unitnya

- User2

o Meng-approve jawaban kuisioner yang dijawab oleh user1

nya.
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Pada modul KCSA, urutan kejadian yang seharusnya terjadi adalah

berikut:

§ Admin membuat kuisioner, dan men-submit kuisiober tersebut

untuk approval dari superadmin. Kuisioner yang dibuat hanya

berlaku untuk unit terkecil di bawahnya, dan tidak bisa dilihat

ataupun dijawab oleh unit lain yang tidak berada bawahnya

dalam strujktur organisasi..

§ Superadmin meninjau kembali kuisioner yang sudah dibuat. Jika

superadmin tidak menyetujuinya, maka ia harus memberikan

comment dalam pe-reject-an. Superadmin hanya bisa me-reject

setelah memberikan comment.

§ Jika kuisioner di-reject oleh super admin maka admin harus

merubah kuisioner atau melakukan perubahan lagi sebelum di-

submit kembali untuk approval dari super admin.

§ Jika kuisioner sudah di-approve, maka secara otomatis akan

muncul di to do list user1 unit terkecil terkait untuk dijawab.

§ Setelah menjawab, user1 akan mengirimkan kuisioner tersebut

untuk approval dari user2 sebagai direct supervisornya.

§ User2 bisa mereject atau meng-approve kuisioner yang sudah

dijawab. Rejection hanya bisa dilakukan apabila user2

memberikan comment. Jika user2 sudah meng-approve kuisioner

yang dijawab user1, maka secara otomastis jawaban dari

kuisioner tersebut ditarik sistem dan akan dimunculkan dalam

monitoring report.
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Figure IV-1

Flow Chart pada modul Assessment
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Pada modul KCSA, ketentuannya adalah admin membuat kuisioner yang

harus dijawab oleh user1 dari unit terkecil. Sebelum kuisioner itu bisa dijawab

oleh user1, terlebih dahulu harus di-approve oleh super admin. Dan sebelum hasil

kuisioner itu disimpan sebagai salah satu sumber data untuk report dan

monitoring data, terlebih dahulu harus diapprove oleh user2 dari unit yang sama.

Admin hanya bisa membuat kuisioner untuk unit yang berada di bawahnya atau

dalam directorate yang sama.

User1 hanya bisa menjawab kuisioner yang menjadi hak nya, dan tidak

bisa melihat kuisioner untuk unit atau branch lain. Kuisioner bisa dijawab selama

belum melebihi deadline.

Deadline Extension bisa dilakukan oleh admin selama belum melewati

deadline datenya. Approval dari superadmin pun tidak boleh melebihi deadline

datenya.

 Contoh dari pengujian yang dilakukan pada modul Assessment – KCSA

adalah berikut.

 Yang pertama kali harus dilakukan oleh software tester adalah

pemahaman terhadap kasus penggunaan atau use case nya. Use Case menjadi role

atau aturan yang berlaku dalam pengujian dan penentuan actor serta otoritasnya.

Figure IV-2

Use Case untuk keseluruhan aplikasi RMS
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Use Case Overview: Typical use case for Operational Risk Module.

Actors: USER1, USER2, Report Viewer

Pre Conditions: USER1 and USER2 type role is set properly

Required Input: Document status, workflow status

Main Scenario

(Flow of Events):

• Initial Document will be triggered by USER1 or Operational

Risk Administrator

• Beside updating document data, process must also update

workflow status.

• Document then will be handled by workflow manager upon

submitting

• Workflow manager will notify either USER1 or USER2 if a

document is needed to be altered.

Alternative Flow: USER1 or USER2 can also open a document by searching manually

Expected Result: System must ensure that both document

update and workflow status update are

succeeds. Process must rollback if one of

the processes is failed.

Validation: Depend on each document validation rule and business rule

Table IV-2

Deskripsi Use Case

Setelah memahami kasus penggunaannya, selanjutnya tester harus

melihat requirement yang ada di SRS. Requirement tersebut meliputi jenis

dankondisi field, dan langkah – langkah yang seharusnya dilakukan user untuk

mendapatkan hasil yang tertulis.
Field Type System/

Mandatory/

Optional

Remark

Ref. Id Number S  Set by system as unique Policy

Scoring identifier

Owner (Unit) Combo box M Parameterized unit

Topic Combo box M Parameterized topic

Policy / Process No Text M Entry by user
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Reviewer Text M Entry by user

Risk Score Number M Entry by user

Risk Category Combo box M (1, 2, 3, 4, 5)  Parameterized

Remark Text Area M Entry by user

Link Text O Link to product, policy and

process review request specified

by this ref. Id. User is able to

input multiple link using 

mark as separator e.g. 12; 14;

Upload Date Date S Upload Date of the document.

Status Text S Status available are:

• Need Approval

• Rejected

• Approved

Table IV - 3

Requirement field status

Dari kondisi di atas, pengujian yang perlu dilakukan antara lain:

− Field yang bertipe system tidak boleh diisi oleh user, namun harus terisi secara

otomatis oleh system.

− Field yang merupakan mandatory harus diisi, sehingga jika field tersebut jika

tidak diisi, user tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya.

− Field yang merupakan Optional, tidak wajib diisi. Apabila tidak diisi pun tidak

akan mempengaruhi operasional dan fungsional jalannya system.

Setelah membaca kondisi di SRS, tester harus meyocokannya dengan

test scenario, apakah requirement sudah terakomodasi atau belum. Test Scenario

yang digunakan pada pengujian salah satu sub modul Assessment bisa dilihat

pada lampiran B.



Mengikuti Test Scenario, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah

login sebagai admin. Pembahasan ini dibatasi pada pengujian yang aktornya adalah

admin dan superadmin.

Figure IV-1

Halaman Login RMS

Setelah login, admin akan berada di halaman utama yang memberikan

navigasi, apakah ia memiliki tugas yang harus dikerjakan.



Figure IV-2

Halaman Utama RMS

Diasumsikan admin tersebut memang memiliki tujuan ke menu KCSA,

maka setelah memilih KCSA, seharusnya admin berada di halaman utama KCSA.

Figure IV-3

Search and New Page KCSA



Admin yang memiliki otoritas, seharusnya bisa membuat kuisioner baru

dengan meng-klik tombol NEW. Setelah itu, admin akan berada di halaman New

KCSA.



Lalu admin seharusnya dinavigasikan ke halaman New

KCSA.

Figure IV-4
Halaman New KCSA



Setelah admin men-submit kuisioner, maka kuisioner yang menunggu

approval dari superadmin tersebut seharusnya muncul di To Do List superadmin.

Figure IV-5
Super admin To Do List

Admin bisa mengakses atau melihat detail KCSA yang hendak dilihatnya via
To Do List atau dari KCSA main page.



Figure IV-6
KCSA main page



Figure IV-7
Detail KCSA

Jika superadmin hendak me-reject dan tidak memberikan comment, maka

akan muncul warning. Warning ini tidak bisa diabaikan, sehingga superadmin harus

memberikan comment untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.



Figure IV-8
Warning

Sebaliknya, jika superadmin hendak meng-approve, ada konfirmasi, tetapi

superadmin tidak harus memberikan comment.

Figure IV-9
Konfirmasi



IV.3 Testing and Bug Reporting Cycle

Pengujian terhadap aplikasi tidak bisa dilakukan hanya sekali, biasanya

dalam pengembangan aplikasi, skala kecil sekalipun , pengujian dilakukan beberapa

kali yang dibagi dalam deploy cyle atau biasa disebut dengan release.

Secara umum, siklus pengujian yang dilakukan adalah berikut:

- Analisa Requirements

- Penerapan Use Case Document

- Pembuatan Test Script dan Test Scenario

- Eksekusi Test Case

- Analisa Report

- Analisa Bug

- Pelaporan Bug

Pada pengembangan aplikasi ini, pengujian untuk modul operational

dilakukan sebanyak 9 release dalam waktu 1 bulan. Rata – rata waktu yang ditargetkan

untuk menyelesaikan seluruh menu yang ada di modul operational adalah 2 hari

dengan 5 tester. Namun, seringkali para tester hanya selesai melakukan pengujian 60%

– 70% dari target yang diberikan, sehingga waktu pengujian bertambah 1 hari per

releasenya.

Kemajuan progress pengujian bisa disimpulkan dari hasil akhir pengujian

per release. Jumlah modul dan skalanya menjadi pertimbangan efisiensi pekerjaan

para

tester.



Figure IV-10
Bug Life Cycle pada aplikasi RMS



Biasanya pada release awal, jumlah bug masih banyak, dan akan berkurang

pada release selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan bug akan bertambah

pada release selanjutnya. Pengujian yang dilakukan berkali – kali akan menjadi lebih

spesifik karena pemahaman tester sudah meningkat. Selain itu, bug fixing yang

dilakukan pada satu menu bisa jadi berpengaruh pada menu lainnya, sehingga bisa

menjadi bug baru.

Kemungkinan yang ada pada sebuah bug dan bug reporting bisa

dideskrispsikan demikian:

− bug muncul dan dilaporkan kepada developer untuk segera diperbaiki dengan

status OPEN dan severitynya.

− bug yang sudah diperbaiki dilaporkan kepada tester yang melaporkan munculnya

bug dengan status DONE.

− bug diuji kembali oleh tester, apabila sudah diperbaiki dan bisa dioperasikan

sebagaimana mestinya maka status bug tersebut akan dirubah menjadi CLOSED.

Tetapi apabila bug belum bisa dioperasikan, maka tester akan melaporkan

kembali bug tersebut dengan status REOPEN.

Permasalahan yang sering muncul adalah perbedaan persepsi akan severity

sebuah bug antara tester dan developer. Bug yang muncul tidak selalu terjadi karena

kesalahan developer pada saat konstruksi, tetapi bisa saja kesalahan dari business

logic aplikasi, meskipun developer sudah membuat program sesuai dengan

requirement di SAD.

Berikut adalah tampilan yang ada pada Bugzilla.



Figure IV-11

Halaman Login Bugzilla



Figure IV-12

Bug List di Bugzilla



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Aplikasi Risk Management System yang dikembangkan oleh PT.Sigma

Karya Sempurna (Balicamp) dinilai sudah menemui kebutuhan user, dilihat dari

respon yang diberikan user pada saat User Acceptance Test. Apa yang diharapkan

dari oleh user hampir seluruhnya bisa dipenuhi. Semua hal yang mungkin dan layak

untuk dilakukan oleh sistem sudah dilakukan terhadap aplikasi.

V.1 Kesimpulan

Secara umum, kesimpulan yang bisa diambil dari proses pengembangan

perangkat lunak adalah demikian:

- Proses pengujian (testing) sangat diperlukan untuk mencapai

efektivitas waktu dan hasil yang maksimal.

- Pembuatan Test Case yang spesifik perlu dilakukan untuk

menemukan bug sebanyak mungkin.

- Test Case yang spesifik dan sesuai dengan SRS menuntut

pemahaman mendalam dari software tester mampu menekan

jumlah bug.

- Proses pengelolaan bug sangat penting karena ikut menentukan

healthy rate project.

V.2 Saran

Pengujian yang merujuk pada konsep White Box Testing dalam

pengembangan aplikasi RMS sudah cukup memberikan hasil maksimal untuk

pengujiannya, namun sebaiknya didukung oleh pengetahuan business logic yang

mutlak harus dimiliki tester untuk meningkatkan efisiensi waktu pengujian dan

pengembangan aplikasi.



Selain itu, jumlah software tester yang dilibatkan sebaiknya disesuaikan

dengan waktu dan skala pekerjaan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

1. www.onestoptesting.com. Tanggal akses:1 September 2007

2. www.knowledgeleader.com, search key words: Black  Rex, Managing The

testing Phases. Tanggal akses: 20 Agustus 2007

3. www.google.com, search keywords : Craig, Jaskiel, Systematic Software

Testing. Tanggal akses: 20Agustus 2007

4. www.google.com, search keywords: Ould, Unwin, Testing in Software

Development. Tanggal akses: 20 Agusttus 2007

5. Dokumentasi Job Description PT.Sigma Karya Sempurna

6. Pressman, Roger S, Software Engineering:A Practitioner’s Approach,

McGraww Hill.

7. Albin, Stephen T, The Art of Software Architecture:Design Methods and

Techniques, 2003, John Wiley &Sons

8. Hutcheson, Marnie L, Software Testing Fundamentals : Methods and Metrics,

2003, John Wiley &Sons.

http://www.onestoptesting.com
http://www.knowledgeleader.com
http://www.google.com
http://www.google.com




LAMPIRAN A
Contoh Test Script berdasarkan report template di halaman IV-5

TEST SCENARIO

TS-TLST-001: Stress Test : Overview

Overview:
Display Liquidity Stress Test Report
Format

Assumption:
·         Data has been prepared and stand by

No Testing Procedure/Steps Expected Result Status Severity Defect
ID

Remark

1 Field COB, Components, Day 1 to Day 6,
and Total are Mandatory Field

Validate with database

Field Total2
Formula for Total field

Total = Sum(Day 1 .. Day 6)

validate with database

Display Total From Day 1 to
Day 6



3 Calculate each component using given
Formula.
Formula for each component is different.
1. Corporate Current & Saving Account
Day(i) = - [Corporate CASA total amount
* Corporate CASA Day(i)]
2. Retail Current & Saving Account
Day(i) = - [Retail CASA total amount *
Retail CASA  Day(i)]
3. Inter bank Funding Not rollover Day(i)
= - [Interbank funding matured Day(i) *
(1- Interbank funding Rollover  Day(i) )]
4. Corporate Time Deposit Not  rollover
Day(i) = - [Corporate Time Deposit
Matured Day(i) * (1  Corporate Time
Deposit Rollover Day(i))]
5. Retail Time Deposit Not Rollover
Day(i) = - [Retail Time Deposit Matured
Day (i) * (1- Retail Time Deposit rollover
Day(i))]
6. Retail Time Deposit Early upliftment
Day(i) = - [Retail Time Deposit Matured
Remaining Day(i) * Retail Time deposit
early upliftment Day(i)]
7. Confirmed Credit Lines = manually
inputted
8. Current Account In BI = manually
inputted
9. Nostro = manually inputted
10. Vostro Day(i) = - [Vostro Balances
Total Amount * Vostro balances Day (i)]
11. ALM Day(i)= ALM Day(i)
12. Foreign Exchange Day(i) = Foreign
Exchange Day(i)
13. Call Product Day(i) = Call Product
Day(i)

Display the result for each
component, validated with
database



14. Contractual Maturity  Product Day(i)
= Contractual Maturity Day(i)16. FX
Government
16. Securities Day(i) = - [FX Government
Securities Haircut Total Amount * FX
Government Securities Haircut Day (i)]
17. Corporate Securities Day (i) = -
[Corporate Securities Haircut Total
Amount * Corporate Securities Haircut
Day(i)]

4 SBI & Government Securities for Day 1 to
3 calculated using different formula,
Result for day 4 to 6 are zero

display the result for day 1,
validated with database

Formula for SBI & Goverment Securities
Day 1:
IF (SBI & IDR Government Securities
Haircut  Total Amout>= SBI & IDR
Government Securities Max amount Day
1)
{
- [SBI & IDR Government Securities Max
amount Day 1 * (1- SBI & IDR
Government Securities Haircut  Day1)]
}else
{
 - [SBI & IDR Government Securities
Haircut  Total Amout * (1- SBI & IDR
Government Securities Haircut  Day1)]

}



5 Formula for SBI & Government
Securities Day 2:
IF((SBI & IDR Government Securities
Haircut  Total Amout - SBI & IDR
Government Securities Max amount Day
1) >= SBI & IDR Government Securities
Max amount Day 2)
{
- [SBI & IDR Government Securities Max
amount Day 2 * (1- SBI & IDR
Government Securities Haircut  Day 2)]

}else
{
IF((SBI & IDR Government Securities
Haircut  Total Amout - SBI & IDR
Government Securities Max amount Day
1) * (1- SBI & IDR Government Securities
Max amount Day 2) <0)
{
   0(zero)
}else
{
- [(SBI & IDR Government Securities
Haircut  Total Amout - SBI & IDR
Government Securities Max amount Day
1) * (1- SBI & IDR Government Securities
Max amount Day 2)]
}

}

Display the result for day 2,
validated with database



6 Formula for SBI & Government
Securities Day 3:
IF(SBI & IDR Government Securities
Haircut Total Amount > (SBI & IDR
Government Securities Max amount Day
1 + Day 2)
{
- [(SBI & IDR Government Securities
Haircut Total Amount - SBI & IDR
Government Securities Max Amount Day
1 -  SBI & IDR Government Securities
Max Amount Day 2) * (1- SBI & IDR
Government Securities Haircut Day 3]
}
Else
{
 0(zero)
}

Display the result for day 3,
validated with database

Field Net Cash Flow is a Mandatory Field7 Display Total each day

Validated with database

Field Cumulative Cas Flow is a
Mandatory Field

8 Display cumulative Cash Flow
using this Formula:

Cumulative Cash Flow Day (i)
= Cumulative Cash Flow Day
(i-1) + Net Cash Flow Day (i)

Cumulative Cash Flow at each
day must be positive.





LAMPIRAN B
Contoh Test Scenario

No Testing Procedure/Steps Expected Result Status Severity Defect ID Remark

1 Login as Operational Risk Administrator User has granted as Operational

Risk Administrator

2 Click KCSA Administrator at menu KCSA Main Page displayed

3 Click New  button New KCSA form is displayed

4 User fill all field at General Information  Check all field with condition

5 User can upload User Manual by click

Browse  button

User search from local to upload

file user manual

6 User can click Add More Object Risk  link Pop Up Window allow to user can

add new Object Risk and weight

7 User can click Add More Question  link Pop Up Window allow to user can

add new question and weight

7a User can check at check box and click Delete

Object Risk  or Delete Question

Object risk or Question has been

selected can delete

8 Information from summary Total Object Risk and Total

Questions are auto update and

status still draft



No Testing Procedure/Steps Expected Result Status Severity Defect ID Remark

9 User fill all fields, and click Save Draft

Button

1. KCSA is saved into the system

with status DRAFT

2. User may search the saved data

via KCSA main page or via

Todo List

3. A new task related with this

KCSA is displayed at

Operational Risk Administrator

group Todo List for follow up

4. In case there are more than one

user with Administrator role

then the todo list is only

appeard in the creator user,

while the other only may view

from menu (read only).

9a Login as Operational Risk Administrator

10 Search the draft data from KCSA main page

(search page)

User get list of search and open the

detail KCSA



No Testing Procedure/Steps Expected Result Status Severity Defect ID Remark

11 Do update some fields and click Submit

Button

1. KCSA is updated

2. Status is changed to NEED

APPROVAL

3. Operational Risk Administrator

is no longer able to edit the data

4. Task related with this KCSA is

no longer displayed at

Operational Risk Administrator

Todo List

5. Data is sent to Operational Risk

Super Administrator for

approval process

6. A new task related with this

KCSA is displayed at

Operational Risk Super

Administrator Todo List for

follow up

12 Login as Operational Risk Super

Administrator

User has granted as Operational

Risk Super Administrator

13 Open Todo List KCSA with status Need Approval is

displayed

14 Open the item of KCSA above KCSA is displayed properly with

valid data as inputed previously



No Testing Procedure/Steps Expected Result Status Severity Defect ID Remark

15 Input Comment and click APPROVE 1. KCSA status is changed to

APPROVED

2. Comment is Updated

3. User may search the approved

data via KCSA main page with

the latest status

4. Task related with this KCSA is

no longer displayed at

Operational Risk Super

Administrator Todo List


