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BAB 7 PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan hasil tahap pengujian yang dilakukan pada Sistem 
Informasi Kesehatan Primer. Beberapa pengujian yang dilakukan adalah pengujian 
black-box dengan menerapkan teknik equivalence partitioning dan boundary 
value analysis untuk mengidentifikasi kasus uji, serta pengujian kompatibilitas 
sistem terhadap aplikasi peramban. 

7.1 Pengujian Black-Box 
Pengujian black-box dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem dapat berjalan 

sesuai dengan ekspektasi pengguna. Subbab ini berisi hasil pengujian black-box
terhadap beberapa fungsi sistem informasi yang digunakan oleh pengguna untuk 
mengelola riwayat pengobatan holistik, mengelola data diagnosis dan intervensi 
kesehatan, dan mengelola data persediaan obat. 

 
Gambar 7.1 Kodifikasi Pengujian Black-Box 

Pengujian black-box dilakukan berdasarkan skenario uji yang diperoleh dari 
beberapa alur use case Mengelola Riwayat Pengobatan Holistik, Mengelola Data 
Diagnosis dan Intervensi Kesehatan, dan Mengelola Data Persediaan Obat. 
Selanjutnya, kasus uji dapat diidentifikasi berdasarkan skenario uji yang telah 
ditentukan dan pengujian black-box dapat dilakukan. Kasus uji black-box memiliki 
kodifikasi yang ditunjukkan dalam Gambar 7.1. 

 Pengujian Black-Box Mengelola Riwayat Pengobatan Holistik 
Bagian ini menjelaskan pengujian black-box pada beberapa fungsi yang dapat 

digunakan oleh pengguna untuk mengelola riwayat pengobatan holistik melalui 
sistem yang telah dikembangkan. Pada Tabel 7.1 menunjukkan beberapa skenario 
yang bersumber dari alur use-case Mengelola Riwayat Pengobatan Holistik yang 
akan digunakan untuk mengidentifikasi kasus uji. 

Tabel 7.1 Matriks Skenario Pengujian Black-Box Mengelola Riwayat 
Pengobatan Holistik 

No. Skenario Alur Awal Alur Alternatif 

Skenario 1 Basic Flow - 

Skenario 2 Basic Flow A2. Menghapus Riwayat Pengobatan Holistik 
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7.1.1.1 Pengujian Black-Box Fungsi Menampilkan Riwayat Pengobatan Holistik 

Pada Tabel 7.2 berisi informasi rencana pengujian dan kasus uji black-box 
dengan kode VT-01. Kasus uji VT-01 dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 
dapat menampilkan data riwayat pengobatan holistik melalui fungsi menampilkan 
riwayat pengobatan holistik dengan kode persyaratan SIKP-PF-115. Kasus uji 
diidentifikasi berdasarkan skenario 1 pada Tabel 7.1. Pengujian black-box fungsi 
menampilkan riwayat pengobatan holistik menunjukkan hasil valid. 

Tabel 7.2 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menampilkan 
Riwayat Pengobatan Holistik 

Kode Pengujian VT-01 

Nomor Skenario Skenario 1 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-115 

Tujuan Pengujian Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
menampilkan data riwayat pengobatan holistik. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai petugas arsip. 

2. Penguji memilih menu riwayat pelayanan. 

3. Penguji memilih submenu pengobatan holistik. 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan daftar riwayat pengobatan holistik 
tanpa pesan kesalahan. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan daftar riwayat pengobatan holistik 
tanpa pesan kesalahan. 

Status Uji Valid 

7.1.1.2 Pengujian Black-Box Fungsi Menghapus Data Riwayat Pengobatan 
Holistik 

Pada Tabel 7.3 menjelaskan informasi rencana pengujian dan kasus uji dengan 
kode pengujian VT-02. Kasus  uji VT-02 dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 
dapat menampilkan pesan kesalahan pemuatan data ketika proses pemuatan data 
gagal dilakukan. Kasus uji diidentifikasi berdasarkan skenario 2 pada Tabel 7.1. 
Pengujian black-box fungsi menghapus data riwayat pengobatan holistik 
menunjukkan hasil valid.  

Tabel 7.3 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menghapus 
Data Riwayat Pengobatan Holistik 

Kode Pengujian VT-02 

Nomor Skenario Skenario 2 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-117 
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Tabel 7.3 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menghapus 
Data Riwayat Pengobatan Holistik 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
menampilkan pesan kesalahan pemuatan data ketika proses 
pemuatan data gagal dilakukan. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai petugas arsip. 

2. Penguji memilih menu riwayat pelayanan. 

3. Penguji submenu pengobatan holistik. 

4. Penguji memilih satu data riwayat pengobatan untuk 

dihapus. 

Hasil yang 
Diharapkan 

Data yang dihapus tidak ditampilkan pada tabel riwayat 
pengobatan holistik dan sistem menampilkan pesan bahwa 
data riwayat pengobatan berhasil dihapus. 

Hasil Pengujian Data yang dihapus tidak ditampilkan pada tabel riwayat 
pengobatan holistik dan sistem menampilkan pesan bahwa 
data riwayat pengobatan berhasil dihapus. 

Status Uji Valid 

 Pengujian Black-Box Mengelola Data Diagnosis dan Intervensi 
Kesehatan 

Bagian ini menjelaskan pengujian black-box pada beberapa fungsi yang dapat 
digunakan oleh pengguna untuk mengelola data diagnosis dan intervensi 
kesehatan melalui sistem yang telah dikembangkan. Pada Tabel 7.4 menunjukkan 
beberapa skenario yang bersumber dari alur use-case Mengelola Data Diagnosis 
dan Intervensi Kesehatan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kasus uji.  

Tabel 7.4 Matriks Skenario Pengujian Black-Box Mengelola Data Diagnosis 
dan Intervensi Kesehatan 

No. Skenario Alur Awal Alur Altenatif 

Skenario 1 Basic Flow - 

Skenario 2 Basic Flow A5. Menangani Kegagalan Penyimpanan Data 
Diagnosis 

7.1.2.1 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis

Pada Tabel 7.5 berisi informasi rencana pengujian black-box fungsi menyimpan 
data diagnosis dengan kode persyaratan SIKP-PF-97. Pengujian dilakukan untuk 
memastikan bahwa sistem dapat digunakan untuk menyimpan data diagnosis dan 
menampilkan data diagnosis yang baru saja ditambahkan. Rencana pengujian dan 

(Lanjutan)  
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kasus uji black-box fungsi menyimpan data diagnosis diidentifikasi berdasarkan 
skenario 1 pada Tabel 7.4. 

Tabel 7.5 Rencana Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis 

No. Skenario Skenario 1 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-97 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan 
untuk menyimpan data diagnosis dan menampilkan data 
diagnosis yang baru saja ditambahkan. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai tenaga medis. 

2. Penguji memilih satu data pendaftaran dengan status 

anamnesis untuk ditambahkan diagnosisnya. 

3. Penguji memasukkan data diagnosis. 

4. Penguji mengisi formulir diagnosis. 

5. Penguji menekan tombol simpan. 

Pada Tabel 7.6 berisi kasus uji black-box dengan kode pengujian VT-03. Kasus 
uji dilakukan dengan memberikan nilai tertentu pada formulir diagnosis yang 
disediakan oleh sistem, kemudian nilai-nilai yang dimasukkan melalui formulir 
diagnosis tersebut disimpan. Pengujian black-box fungsi menghapus data riwayat 
pengobatan holistik menunjukkan hasil valid.  

Tabel 7.6 Kasus Uji Black-Box Fungsi Menyimpan Data 
Diagnosis 

Kode Pengujian VT-03 

Nilai Penyakit demam 

Nilai Terapi minum obat 

Nilai Faktor 
Risiko Penyakit 

minum dingin 

Nilai Faktor 
Pemicu Penyakit 

alergi 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis berhasil dilakukan dan status data pengobatan 
berubah dari anamnesis menjadi diagnosis. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis berhasil dilakukan dan status data pengobatan 
berubah dari anamnesis menjadi diagnosis. 
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Tabel 7.6 Kasus Uji Black-Box Fungsi Menyimpan Data 
Diagnosis 

Status Uji Valid 

7.1.2.2 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif A2 
(Menangani Kegagalan Penyimpanan Data Diagnosis)  

Pada Tabel 7.7 berisi informasi rencana pengujian black-box fungsi menyimpan 
data diagnosis dengan kode persyaratan SIKP-PF-97. Pengujian dilakukan untuk 
memastikan bahwa sistem dapat melakukan alur alternatif A2 dengan yang 
menunjukkan kemampuan sistem untuk menangani kegagalan penyimpanan data 
diagnosis. Rencana pengujian dan kasus uji black-box fungsi menyimpan data 
diagnosis alternatif A2 diidentifikasi berdasarkan skenario 2 pada Tabel 7.4.  

Tabel 7.7 Rencana Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis 
Alternatif A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data  

Diagnosis) 

No. Skenario Skenario 2 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-97 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem menampilkan 
pesan bahwa proses penyimpanan diagnosis gagal dilakukan 
karena nilai masukan yang tidak tepat. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai tenaga medis. 

2. Penguji memilih satu data pendaftaran dengan status 
anamnesis untuk ditambahkan diagnosisnya. 

3. Penguji memasukkan data diagnosis. 

4. Penguji mengisi formulir diagnosis. 

5. Penguji menekan tombol simpan. 

Pada Tabel 7.8 berisi kasus uji black-box dengan kode pengujian VT-04. Kasus 
uji dilakukan dengan memberikan nilai tertentu pada formulir diagnosis yang 
disediakan oleh sistem. Nilai penyakit diisi dengan karakter “dem4m” dan sistem 
diharapkan mampu mengidentifikasi nilai masukan tersebut bukan nilai yang tepat 
dan sistem diharapkan mampu menampilkan pesan kegagalan. Kasus uji A dengan 
kode VT-04 pada fungsi menghapus data riwayat pengobatan holistik alternatif A2 
menunjukkan hasil valid. 

Tabel 7.8 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif 
A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data) A 

Kode Pengujian VT-04 

Nilai Penyakit dem4m 

(Lanjutan)  
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Tabel 7.8 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif 
A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data) A 

Nilai Terapi minum obat 

Nilai Faktor Risiko 
Penyakit 

minum dingin 

Nilai Faktor 
Pemicu Penyakit 

alergi 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Status Uji Valid 

Pada Tabel 7.9 berisi kasus uji black-box dengan kode pengujian VT-05. Kasus 
uji dilakukan dengan memberikan nilai tertentu pada formulir diagnosis yang 
disediakan oleh sistem. Nilai terapi diisi dengan karakter “pu9*&(*” dan sistem 
diharapkan mampu mengidentifikasi nilai masukan tersebut bukan nilai yang tepat 
dan sistem diharapkan mampu menampilkan pesan kegagalan. Kasus uji B dengan 
kode VT-05 pada fungsi menghapus data riwayat pengobatan holistik alternatif A2 
menunjukkan hasil valid. 

Tabel 7.9 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif 
A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data) B 

Kode Pengujian VT-05 

Nilai Penyakit Influenza 

Nilai Terapi pu9*&(* 

Nilai Faktor Risiko 
Penyakit 

kurang tidur 

Nilai Faktor 
Pemicu Penyakit 

infeksi 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Status Uji Valid 

(Lanjutan)  



183 
 
 

Pada Tabel 7.10 berisi kasus uji black-box dengan kode pengujian VT-06. Kasus 
uji dilakukan dengan memberikan nilai tertentu pada formulir diagnosis yang 
disediakan oleh sistem. Nilai faktor risiko penyakit diisi dengan karakter “648648” 
dan sistem diharapkan mampu mengidentifikasi nilai masukan tersebut bukan 
nilai yang tepat dan sistem diharapkan mampu menampilkan pesan kegagalan. 
Kasus uji C dengan kode VT-06 pada fungsi menghapus data riwayat pengobatan 
holistik alternatif A2 menunjukkan hasil valid. 

Tabel 7.10 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif 
A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data) C 

Kode Pengujian VT-06 

Nilai Penyakit demam 

Nilai Terapi minum obat 

Nilai Faktor Risiko 
Penyakit 

648648 

Nilai Faktor 
Pemicu Penyakit 

infeksi 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Status Uji Valid 

Pada Tabel 7.11 berisi kasus uji black-box dengan kode pengujian VT-07. Kasus 
uji dilakukan dengan memberikan nilai tertentu pada formulir diagnosis yang 
disediakan oleh sistem. Nilai faktor pemicu penyakit diisi dengan karakter 
“&^*&^(” dan sistem diharapkan mampu mengidentifikasi nilai masukan tersebut 
bukan nilai yang tepat dan sistem diharapkan mampu menampilkan pesan 
kegagalan. Kasus uji C dengan kode VT-07 pada fungsi menghapus data riwayat 
pengobatan holistik alternatif A2 menunjukkan hasil valid. 

Tabel 7.11 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif 
A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data) D 

Kode Pengujian VT-07 

Nilai Penyakit influenza 

Nilai Terapi minum obat 

Nilai Faktor Risiko 
Penyakit 

kurang tidur 
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Tabel 7.11 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Data Diagnosis Alternatif 
A2 (Menangani Kegagalan Penyimpanan Data) D 

Nilai Faktor 
Pemicu Penyakit 

&^*&^( 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
diagnosis gagal dilakukan dan status data pengobatan 
tidak berubah. 

Status Uji Valid 

 Pengujian Black-Box Mengelola Data Persediaan Obat 
Bagian ini menjelaskan pengujian black-box pada beberapa fungsi yang dapat 

digunakan oleh pengguna untuk mengelola data persediaan obat melalui sistem 
yang telah dikembangkan. Pada Tabel 7.12 menunjukkan beberapa skenario yang 
bersumber dari alur use-case Mengelola Data Diagnosis dan Intervensi Kesehatan 
yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kasus uji. 

Tabel 7.12 Matriks Skenario Pengujian Black-Box Mengelola Data Persediaan 
Obat 

No. 
Skenario 

Alur 
Awal 

Alur Alternatif Alternatif Selanjutnya 

Skenario 1 Basic 
Flow 

- - 

Skenario 2 Basic 
Flow 

A12. Menangani 
Kegagalan  

- 

Skenario 3 Basic 
Flow 

A3. Melihat Catatan 
Obat Keluar 

A4. Menerbitkan Laporan 
Obat Keluar 

7.1.3.1 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Catatan Obat Keluar 

Pada Tabel 7.13 berisi informasi rencana pengujian dan kasus uji black-box 
fungsi menyimpan catatan obat keluar dengan kode persyaratan SIKP-PF-151. 
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan untuk 
menyimpan catatan obat keluar. Rencana pengujian dan kasus uji black-box fungsi 
menyimpan catatan obat keluar diidentifikasi berdasarkan skenario 1 pada Tabel 
7.12. Hasil pengujian dengan kode VT-08 menunjukkan hasil valid.  

Tabel 7.13 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menyimpan 
Catatan Obat Keluar 

Kode Pengujian VT-08 

(Lanjutan)  
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Tabel 7.13 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menyimpan 
Catatan Obat Keluar 

Nomor Skenario Skenario 1 

Kode Persyaratan SIKP-PF-151 

Tujuan Pengujian Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
digunakan untuk menyimpan catatan obat keluar. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai tenaga kefarmasian. 

2. Penguji memilih menu pengelolaan obat. 

3. Penguji memilih submenu pencatatan obat keluar. 

4. Penguji mengisi formulir pencatatan obat keluar. 

5. Penguji menekan tombol simpan. 

Nilai Data Pasien Syamsul Ma’arif 

Nilai Data Obat Aspirin (120 butir) 

Nilai Jumlah Obat 
Keluar 

16 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan 
catatan obat keluar berhasil dilakukan. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan pesan bahwa proses penyiompanan 
catatan obat keluar berhasil dilakukan. 

Status Uji Valid 

7.1.3.2 Pengujian Black-Box Fungsi Menyimpan Catatan Obat Keluar Alternatif 
A12 (Menangani Kegagalan Pencatatan Obat Keluar)  

Pada Tabel 7.14 berisi informasi rencana pengujian black-box fungsi 
menyimpan catatan obat keluar dengan kode persyaratan SIKP-PF-151. Pengujian 
dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat melakukan alur alternatif A12 
dengan yang menunjukkan kemampuan sistem untuk menangani kegagalan 
pencatatan obat keluar. Rencana pengujian dan kasus uji black-box fungsi 
menyimpan catatan obat keluar alternatif A12 diidentifikasi berdasarkan skenario 
2 pada Tabel 7.12. 

Kasus uji dilakukan dengan memberikan nilai tertentu pada formulir 
pencatatan obat keluar yang disediakan oleh sistem. Nilai jumlah obat keluar diisi 
dengan nilai 90 yang melebihi jumlah persediaan obat aspirin yang berjumlah 80 
butir. Kasus uji dengan kode VT-09 pada fungsi menyimpan catatan obat keluar 
menunjukkan hasil valid.  

(Lanjutan)  



186 
 
 

Tabel 7.14 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menyimpan 
Catatan Obat Keluar Alternatif A12 (Menangani Kegagalan Pencatatan Obat 

Keluar) 

Kode Pengujian VT-09 

Nomor Skenario Skenario 2 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-151 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem menampilkan 
pesan peringatan bahwa data yang dimasukkan ke dalam 
formulir tidak benar. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai tenaga kefarmasian. 

2. Penguji memilih menu pengelolaan obat. 

3. Penguji memilih submenu pencatatan obat keluar. 

4. Penguji mengisi formulir pencatatan obat keluar. 

5. Penguji menekan tombol simpan. 

Nilai Data 
Pasien 

Syamsul Ma'arif 

Nilai Data Obat Aspirin (120 butir) 

Nilai Jumlah 
Obat Keluar 

125 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan peringatan bahwa jumlah obat keluar 
yang dimasukkan tidak boleh melebihi sisa obat yang 
tersedia. 

Hasil Pengujian Sistem menampilkan peringatan bahwa jumlah obat keluar 
yang dimasukkan tidak boleh melebihi sisa obat yang 
tersedia. 

Status Uji Valid 

7.1.3.3 Pengujian Black-Box Fungsi Menerbitkan Laporan Obat Keluar 

Pada Tabel 7.15 berisi informasi rencana pengujian dan kasus uji black-box 
fungsi menerbitkan laporan obat keluar dengan kode persyaratan SIKP-PF-152. 
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem diharapkan mampu 
melakukan pengunduhan laporan obat keluar dalam dokumen PDF. Rencana 
pengujian dan kasus uji black-box fungsi menerbitkan laporan obat keluar 
diidentifikasi berdasarkan skenario 3 pada Tabel 7.12. Hasil pengujian dengan 
kode VT-10 menunjukkan hasil valid. 
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Tabel 7.15 Rencana Pengujian dan Kasus Uji Black-Box Fungsi Menerbitkan 
Laporan Obat Keluar 

Kode Pengujian VT-10 

Nomor Skenario Skenario 3 

Kode Persyaratan SIKP-PF-152 

Tujuan Pengujian Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
digunakan untuk menerbitkan laporan obat keluar. 

Prosedur Uji 1. Penguji teridentifikasi sebagai tenaga 

kefarmasian. 

2. Penguji memilih menu pengelolaan obat. 

3. Penguji memilih submenu laporan obat keluar. 

4. Penguji mengisi formulir laporan obat keluar. 

5. Penguji menekan tombol cetak laporan. 

Jangka Waktu Laporan 
Yang Ingin Diterbitkan 

1 September 2017 – 1 Oktober2017 

Hasil yang Diharapkan Sistem mengunduh file laporan obat keluar dalam 
format XLS. 

Hasil Pengujian Sistem mengunduh file laporan obat keluar dalam 
format XLS. 

Status Uji Valid 

7.2 Equivalence Partitioning 
Pengujian dengan menggunakan metode equivalence partitioning dilakukan 

untuk mengetahui kesalahan pada hasil perhitungan tingkat risiko penyakit dan 
tingkat stres pasien. Pengujian dilakukan dengan mendefinisikan equivalence class 
berdasarkan rentang nilai pada hasil perhitungan tingkat risiko penyakit dan 
tingkat stres pasien. 

 Equivalence Class Tingkat Risiko Penyakit 

 (7.1)  

Nilai tingkat risiko penyakit diperoleh dari pengolahan data dasar kesehatan 
keluarga berdasarkan serangkaian persamaan untuk menghitung nilai proporsi 
anggota yang sakit (K) seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 7.1.  

  (7.2)  

Selanjutnya pengolahan data dasar kesehatan keluarga dilakukan untuk 
menghitung nilai penyakit khusus (PK) sesuai dengan yang ditunjukkan pada 
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Persamaan 7.2. Nilai PK didapatkan  dengan menghitung banyaknya penyakit 
khusus yang diderita oleh anggota keluarga. Penyakit khusus yang termasuk dalam 
perhitungan adalah penyakit diabetes, stroke, jantung, hipertensi atau darah 
tinggi, asam urat. Setiap penyakit memiliki nilai 6%, sehingga nilai maksimal PK 
adalah 30%. 

  (7.3)  

Kemudian pengolahan data dasar keluarga dilakukan untuk menghitung nilai 
faktor risiko kesehatan sesuai dengan yang ditunjukkan pada Persamaan 7.3. Nilai 
FRK diperoleh dari jumlah faktor risiko yang dimiliki oleh anggota keluarga. Faktor 
risiko kesehatan yang termasuk dalam perhitungan di antaranya adalah kebiasaan 
merokok, konsumsi jamu, penggunaan kasur busa, pekerjaan di pabrik, dan 
penggunaan sepeda motor.  

  (7.4) 

Setiap faktor risiko kesehatan memiliki nilai 6%, sehingga nilai maksimal FRK 
adalah 30%. Nilai tingkat risiko penyakit didapatkan dengan menjumlahkan nilai K, 
PK, dan FRK sesuai dengan yang ditunjukkan pada Persamaan 7.4. Kemudian nilai 
Risiko yang telah dihitung dikelompokkan ke dalam kelas tingkat risiko penyakit, 
seuai dengan yang ditunjukkan pada Tabel 7.16.  

Tabel 7.16 Kelas Tingkat Risiko Penyakit 

Kelas Risiko Rentang Nilai 

Rendah 0% - 10% 

Sedang 11% - 50% 

Tinggi 51% - 100% 

Berdasarkan kondisi masukan yang menunjukkan rentang nilai yang 
dibutuhkan oleh sistem untuk dapat menentukan hasil tingkat risiko penyakit, 
maka diperoleh equivalence class seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.17.  

Tabel 7.17 Equivalence Class TIngkat Risiko Penyakit 

Kelas Risiko Partisi Valid Partisi Tidak Valid Partisi Tidak Valid 

Rendah 0% - 10% Kurang dari 0% Lebih dari 10% 

Sedang 11% - 50% Kurang dari 11% Lebih dari 50% 

Tinggi 51% - 100% Kurang dari 51% Lebih dari 100% 

 Equivalence Class Tingkat Stres 
Tingkat stres didapatkan berdasarkan pengolahan skor dari pengisian 

kuesioner tingkat stres yang merupakan bagian dari data dasar kesehatan 
keluarga. Kuesioner tingkat stres berisi 15 komponen pertanyaan dan jawaban 
dengan skor 0 sampai 4 untuk setiap pertanyaan. 
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Tabel 7.18 Kelas Tingkat Stres 

Kelas Tingkat Stres Rentang Skor 

Rendah 0 – 15 

Sedang 16 – 50 

Tinggi 51 – 60 

Tingkat stres diperoleh dari total skor pada 15 pertanyaan kuesioner. 
Kemudian total skor tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelas tingkat 
stres yang ditunjukkan pada Tabel 7.18.  

Berdasarkan kondisi masukan yang menunjukkan rentang skor yang 
dibutuhkan oleh sistem untuk dapat menentukan hasil tingkat stres, maka 
diperoleh equivalence class seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.19.  

Tabel 7.19 Equivalence Class Tingkat Stres 

Kelas Tingkat Stres Partisi Valid Partisi Tidak Valid Partisi Tidak Valid 

Rendah 0 – 15 Kurang dari 0 Lebih dari 15 

Sedang 16 – 50 Kurang dari 16 Lebih dari 50 

Tinggi 51 – 60 Kurang dari 51 Lebih dari 60 

 Pengujian Equivalence Partitioning Tingkat Risiko Penyakit 

 
Gambar 7.2 Kodifikasi Pengujian Dengan Teknik Equivalence Partitioning 

Pada Tabel 7.20 berisi informasi rencana pengujian dengan teknik equivalence 
partitioning pada objek uji hasil perhitungan tingkat risiko penyakit. Pengujian 
dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan tingkat risiko 
penyakit sesuai dengan kelas tingkat risiko yang telah ditentukan melalui fungsi 
dengan kode persyaratan SIKP-PF-15. Masing-masing kasus uji memiliki kode 
identitas sesuai dengan kodifikasi yang ditunjukkan dalam Gambar 7.2. 

Tabel 7.20 Rencana Pengujian Equivalence Partitioning Tingkat Risiko 
Penyakit 

Objek Uji Hasil Perhitungan Tingkat Risiko Penyakit 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-15 
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Tabel 7.20 Rencana Pengujian Equivalence Partitioning Tingkat Risiko 
Penyakit 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
menghasilkan tingkat risiko penyakit sesuai dengan kelas 
tingkat risiko yang telah ditentukan. 

Kasus uji equivalence partitioning tingkat risiko penyakit yang tergolong dalam 
kelas tingkat risiko penyakit tinggi dijelaskan pada Tabel 7.21. Kasus uji dilakukan 
pada nilai yang termasuk pada partisi valid dengan skor tingkat risiko penyakit 
sebesar 50,67. Sistem mampu menampilkan hasil tingkat risiko penyakit tinggi dan 
menunjukkan hasil pengujian yang valid. 

Tabel 7.21 Kasus Uji Tingkat Risiko Penyakit Tinggi 

Kode 
Pengujian 

EP-01 

Kelas Risiko Tinggi 

Partisi Partisi Valid 

Kasus Uji Kepala Keluarga Lalu Jayadi 

Jumlah Anggota Keluarga Sakit 6 

Anggota Keluarga 3 

Penyakit Khusus (PK) Darah Tinggi 

Faktor Risiko Kesehatan (FRK) Penggunaan Kasur Busa 

Penggunaan Sepeda Motor 

Bekerja di Pabrik 

Skor Tingkat Risiko Penyakit 50,67 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan hasil tingkat risiko penyakit tinggi 

Hasil 
Pengujian 

Sistem menampilkan hasil tingkat risiko penyakit tinggi 

Status Uji Valid 

Kasus uji equivalence partitioning tingkat risiko penyakit yang tergolong dalam 
kelas tingkat risiko penyakit sedang dijelaskan pada Tabel 7.22. Kasus uji dilakukan 
pada nilai yang termasuk pada partisi valid dengan skor tingkat risiko penyakit 
sebesar 49,33. Sistem mampu menampilkan hasil tingkat risiko penyakit sedang 
dan menunjukkan hasil pengujian yang valid.  

Tabel 7.22 Kasus Uji Tingkat Risiko Penyakit Sedang 

Kode 
Pengujian 

EP-02 

(Lanjutan)  
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Tabel 7.22 Kasus Uji Tingkat Risiko Penyakit Sedang 

Kelas Risiko Sedang 

Partisi Partisi Valid 

Kasus Uji Kepala Keluarga Nanang Lestjanto 

Jumlah Anggota Keluarga Sakit 5 

Anggota Keluarga 5 

Penyakit Khusus (PK) Diabetes 

Darah Tinggi 

Sakit Jantung 

Faktor Risiko Kesehatan (FRK) Penggunaan Kasur Busa 

Penggunaan Sepeda Motor 

Bekerja di Pabrik 

Skor Tingkat Risiko Penyakit 49,33 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan hasil tingkat risiko penyakit sedang 

Hasil 
Pengujian 

Sistem menampilkan hasil tingkat risiko penyakit sedang 

Status Uji Valid 

Kasus uji equivalence partitioning tingkat risiko penyakit yang tergolong dalam 
kelas tingkat risiko penyakit rendah dijelaskan pada Tabel 7.23. Kasus uji dilakukan 
pada nilai yang termasuk pada partisi valid dengan skor tingkat risiko penyakit 
sebesar 9,33. Sistem mampu menampilkan hasil tingkat risiko penyakit rendah dan 
menunjukkan hasil pengujian yang valid.  

Tabel 7.23 Kasus Uji Tingkat Risiko Penyakit Rendah 

Kode 
Pengujian 

EP-03 

Kelas Risiko Rendah 

Partisi Partisi Valid 

Kasus Uji Kepala Keluarga Heri Susanto 

Jumlah Anggota Keluarga Sakit 1 

Anggota Keluarga 4 

Penyakit Khusus (PK) - 

Faktor Risiko Kesehatan (FRK) Penggunaan Sepeda Motor 

(Lanjutan)  
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Tabel 7.23 Kasus Uji Tingkat Risiko Penyakit Rendah 

Skor Tingkat Risiko Penyakit 9,33 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sistem menampilkan hasil tingkat risiko penyakit rendah 

Hasil 
Pengujian 

Sistem menampilkan hasil tingkat risiko penyakit rendah 

Status Uji Valid 

7.3 Boundary Value Analysis 

 
Gambar 7.3 Kodifikasi Pengujian Dengan Teknik BVA 

Teknik BVA dilakukan berdasarkan nilai di dalam partisi valid pada equivalence 
class tingkat risiko penyakit dan tingkat stres yang ditunjukkan pada Tabel 7.17 
dan Tabel 7.19. Pengujian dengan teknik BVA dilakukan untuk mengetahui jika 
terdapat kesalahan pada hasil pemrosesan data yang melibatkan kondisi masukan 
yang merupakan batas pada masing-masing partisi valid. Masing-masing kasus uji 
dengan teknik BVA memiliki kode identitas sesuai dengan kodifikasi dalam Gambar 
7.3. 

 Pengujian BVA Tingkat Risiko Penyakit 
Rencana pengujian dengan teknik BVA pada objek uji hasil perhitungan tingkat 

risiko penyakit yang dijelaskan pada Tabel 7.24 merupakan pengujian yang 
dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan tingkat risiko 
penyakit sesuai dengan kelas tingkat risiko yang telah ditentukan melalui fungsi 
dengan kode persyaratan SIKP-PF-15.  

Kasus uji pada BVA pada tingkat risiko penyakit ditentukan berdasarkan 
equivalence class tingkat risiko penyakit pada Tabel 7.17 dan panduan BVA yang 
menjelaskan bahwa kondisi nilai yang digunakan pada kasus uji adalah nilai yang 
mendekati batas pada rentang nilai di setiap partisi.  

Tabel 7.24 Rencana Pengujian BVA Tingkat Risiko Penyakit 

Objek Uji Hasil Perhitungan Tingkat Risiko Penyakit 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-15 

(Lanjutan)  
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Tabel 7.24 Rencana Pengujian BVA Tingkat Risiko Penyakit 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
menghasilkan tingkat risiko penyakit sesuai dengan kelas 
tingkat risiko yang telah ditentukan. 

Kasus uji BVA tingkat risiko penyakit dilakukan dengan kondisi nilai yang 
mendekati batas pada rentang nilai yang termasuk pada partisi valid yang 
ditunjukkan pada Tabel 7.17. Kasus uji BVA tingkat risiko penyakit dijelaskan pada 
Tabel 7.25. Kasus uji pertama dilakukan dengan nilai yang termasuk pada partisi 
valid dengan skor tingkat risiko penyakit sebesar 50,67 yang tergolong pada 
tingkat risiko tinggi.  

Kasus uji kedua dilakukan dengan nilai yang termasuk pada partisi valid dengan 
skor tingkat risiko penyakit sebesar 49,33 yang tergolong pada tingkat risiko 
sedang. Kemudian, Kasus uji ketiga dilakukan dengan nilai yang termasuk pada 
partisi valid dengan skor tingkat risiko penyakit sebesar 9,33 yang tergolong pada 
tingkat risiko rendah. Hasil pengujian BVA tingkat risiko penyakit menunjukkan 
hasil valid pada masing-masing kasus uji.  

Tabel 7.25 Kasus Uji BVA Tingkat Risiko Penyakit 

Kode 
Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 
Diharapkan 

Hasil Pengujian Status 
Uji 

BVA-01 Memasukkan data 
keluarga Lalu 
Jayadi dengan skor 
tingkat risiko 
penyakit 50,67 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
risiko penyakit 
tinggi 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
risiko penyakit 
tinggi 

Valid 

BVA-02 Memasukkan data 
keluarga Nanang 
Lestjanto  dengan 
skor tingkat risiko 
penyakit 49,33 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
risiko penyakit 
sedang 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
risiko penyakit 
sedang 

Valid 

BVA-03 Memasukkan data 
keluarga Heri 
Susanto  dengan 
skor tingkat risiko 
penyakit 9,33 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
risiko penyakit 
rendah 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
risiko penyakit 
rendah 

Valid 

 Pengujian BVA Tingkat Stres 
Rencana pengujian dengan teknik BVA pada objek uji hasil perhitungan tingkat 

stres yang dijelaskan pada Tabel 7.26 merupakan pengujian yang dilakukan untuk 
memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan tingkat stres sesuai dengan kelas 
tingkat risiko yang telah ditentukan melalui fungsi dengan kode persyaratan SIKP-

(Lanjutan)  
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PF-15. Kasus uji pada BVA pada tingkat stres ditentukan berdasarkan equivalence 
class tingkat stres pada Tabel 7.18 dan panduan BVA.  

Tabel 7.26 Rencana Pengujian BVA Tingkat Stres 

Objek Uji Hasil Perhitungan Tingkat Stres 

Kode 
Persyaratan 

SIKP-PF-15 

Tujuan 
Pengujian 

Pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat 
menghasilkan tingkat stres sesuai dengan kelas skor tingkat 
stres yang telah ditentukan. 

Kasus uji BVA tingkat stres dilakukan dengan kondisi nilai yang mendekati batas 
pada rentang nilai yang termasuk pada partisi valid yang ditunjukkan pada Tabel 
7.19. Kasus uji BVA tingkat stres dijelaskan pada Tabel 7.27. Kasus uji pertama 
dilakukan dengan nilai yang termasuk pada partisi valid dengan skor tingkat stres 
sebesar 51 yang tergolong pada tingkat risiko tinggi.  

Kasus uji kedua dilakukan dengan nilai yang termasuk pada partisi valid dengan 
skor tingkat stres sebesar 49 yang tergolong pada tingkat risiko sedang. Kemudian, 
Kasus uji ketiga dilakukan dengan nilai yang termasuk pada partisi valid dengan 
skor tingkat stres sebesar 14 yang tergolong pada tingkat risiko rendah. Hasil 
pengujian BVA tingkat stres menunjukkan hasil valid pada masing-masing kasus 
uji.  

Tabel 7.27 Kasus Uji BVA Tingkat Stres 

Kode 
Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 
Diharapkan 

Hasil Pengujian Status 
Uji 

BVA-04 Memasukkan data 
keluarga Lalu 
Jayadi dengan skor 
tingkat stres 51 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
stres tinggi 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
stres tinggi 

Valid 

BVA-05 Memasukkan data 
keluarga Nanang 
Lestjanto  dengan 
skor tingkat stres 
49 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
stres sedang 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
stres sedang 

Valid 

BVA-06 Memasukkan data 
keluarga Heri 
Susanto  dengan 
skor tingkat stres 
14 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
stres rendah 

Sistem 
menampilkan 
hasil tingkat 
stres rendah 

Valid 
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7.4 Pengujian Kompatibilitas 

 
Gambar 7.4 Skor Kompatibilitas 

Subbab ini berisi hasil pengujian kompabilitas sistem informasi yang 
menunjukkan kesesuaian sistem yang telah dikembangkan dengan beberapa 
aplikasi peramban. Pengujian dilakukan pada lingkungan implementasi dengan 
menggunakan aplikasi SortSite. Terdapat beberapa kategori skor untuk mengukur 
tingkat kompatibilitas sesuai dengan yang dijelaskan dalam Gambar 7.4. 

Pengujian kompatibilitas sistem informasi dilakukan pada laman yang diakses 
oleh pengguna yang teridentifikasi sebagai tenaga medis. Hasil pengujian 
kompatibilitas yang terdapat dalam Gambar 7.5 menunjukkan bahwa terdapat 
masalah minor terhadap layout laman situs apabila situs diakses melalui akses 
aplikasi peramban Internet Explorer versi 9 atau sebelumnya dan aplikasi 
peramban BlackBerry dengan versi 7.1 atau sebelumnya.  

 
Gambar 7.5 Hasil Pengujian Kompatibilitas 


