
PENTINGNYA SOFTWARE 
QUALITY ASSURANCE

Perkembangan  software  di  Indonesia 
berkembang  pesat  baru-baru  ini,  dimana 
menjamurnya software house di kota-kota besar 
maupun kecil.

Kenyataanya sebuah software house pegawainya 
tidak  hanya dari  kalangan profesional  saja  dan 
berpengalaman  saja,  tetapi  banyak  juga  dari 
kalangan  pelajar  yang  baru  mengenal  bahasa 
pemprograman  1  -  5  tahun.  Mereka  (kalangan 
pelajar) berani meramaikan pasar dunia software, 
Mereka  berpendapat  bahwa  selain  untuk 
mendapatkan  uang,  tantangan  dan  pengalaman 
mereka  butuhkan  untuk  meningkatkan  skill 
mereka.

Di dalam kalangan profesional pegawai terbiasa 
bekerja  sebagai  team,  dimana  ada  unit 
programer,  desain,  testing  dan  lain-lain; 
sedangkan dari kalangan pelajar mereka biasanya 
bekerja  team,  tapi  hanya  berkutat  pada  unit 
programer tanpa ada unit desain dan testing. 

Tetapi yang menarik dari kalangan pelajar harga 
yang  ditawarkan  untuk  membuat  software 
cenderung  lebih  murah  daripada  kalangan 
profesional.  Pertanyaan  mulai  timbul,  apakah 
program  yang  dibuat  dari  kalangan  pelajar 
memenuhi standard kualitas sebuah software? 

Dari cerita di atas saya dapat memastikan umur 
dari software yang dibuat para pelajar tidak akan 
bisa  bertahan  lama,  karena  mereka  hanya 
membuat sebuah program tanpa mendesain dulu 
program tersebut.  Walaupun mereka mendesain 
mereka juga belum melakukan testing performa, 
bug,  avaibility  dan lain-lain.  Walaupun mereka 
melakukan desain  program dan testing,  apakah 
program tersebut sesuai standar.

Disini saya tidak menyudutkan para pelajar, saya 
hanya  mengambil  contoh  tentang  pentingnya 
software  quality  assuranse.  Software  quality  
assurance  merupakan  salah  satu  dasar  ilmu 
software  engineering,  software  quality  
anssurance adalah sarana pemantauan prosess  
rekayasa  perangkat  lunak  dan  metode  yang 
digunakan untuk memastikan kwalitas software. 
Alur dari software quality assurance adalah : 

1. Rencana  atau  rancangaan  ditetapkan 
sesuai standar. 

2. Prosedur dilaksanakan sesuai rencana. 
3. Produk  diimplementasikan  menurut 

standar. 

Tujuan dari software quality assurance adalah 
untuk memastikan bahwa software yang dibuat  
dapat  memenuhi  standar  kualitas  sebuah 
software.  Software  Quality  Assurance 
menyediakan  ukuran-ukuran  atau  patokan-
patokan yang didesain untuk memasatikan suatu 
software  berjalan  sesuai  fungsinya  secara 
konsisten  dana  modifikasi  terhadap  software 
tersebut tidak menghasilkan suatu masalah yang 
besar. Patokan tersebut harus dipakai sepanjang 
pengembangan software secara sistematik, mulai 
testing,  dokumentasi,  sampai  eksekusi  suatu 
software dan saat pemeliharaan software. 
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ESA : BADAN STANDARISAI DAN 
PENGENDALIAN SOFTWARE

ESA (European  Space  Agency)  adalah  Badan 
Standarisasi  dan  Pengendalian  Software 
(BSSC(Software  Standardisation  and  Control)) 
di  Eropa,  lahir  pada  bulan  Mei  1977  bertugas 
sebagai  mengembangkan  dan  menerapakan 
standar-standar  teknik  untuk  pengadaan, 
pengembangan  dan  pemeliharanan  perangkat 
lunak.  Selain  bertugas  untuk  menerapkan 
standar-standar  pengembangan  software  ESA 
juga  melakukan  verifikasi  standartyang  telah 
dibuat  dan  bekerjasama  dengan  badan  hukum 
departemen  hak  kekayaan  intelektual  yang 
berhubungan dengan perangkat lunak.

ESA mempunyai anggota-anggota yang bertugas 
membuat dokumen untuk BSSC sebagai laporan, 
panduan  dan  untuk  catatan  informasi 
standardisasi  sebuah  software.  Selain  itu  juga 
memberikan  workshop  peneraman  standard 
software.

Di bawah ini adalah gambar diagram pohon 
document standard untuk software.

Dokument  PSS-05-11  SQA  Guide  Software 
Quality  Assurance,  di  dalamnya  menjelaskan 
faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan  tahap-
tahap  meningkatkan  kwalitas  software.  Anda 
bisa mendownload di www.fabricadesoftware.cl/ 

Perkembangan  software  di  Indonesia  telah 
meningkat  dengan  cepat  tapi  ditinjau  dari  segi 
Kualitas software Indonesia jauh di bawah rata-
rata dan  di Indonesia belum ada sebuah badan 
yang  mengurusi  standard  sebuah  software.  
Sepertinya  Indonesia  perlu  untuk  menetapkan 
standar untuk  software, dimana untuk menjaga 
qualitas dan meningkatkan daya saing. 
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SUMBER-SUMBER KESALAHAN 
PERANGKAT LUNAK

Dalam  artikel  ini  akan  membahas  tentang 
sumber-sumber  sebuah  kesalahan  perangkat 
lunak  dan  perancangan  sebuah  test  case. 
Metodologi  seperti  perencanaan,  pelaksaan, 
penilaian, pelaporan dan peningkatan mutu untuk 
memastikan  bahwa  proses  adalah  jenis  dan 
kualitas  yang  diperlukan  dan  diinginkan  oleh 
pelanggan.  Bila  kualitas  software  dijaga 
memberikan  dampak  kepada  developer  akan 
mempunyai nama baik dimata kosumen. 

Dalam  menguji  sebuah  kualitas  software  kita 
harus  mengetahui  sumber-sumber  sebuah 
kesalahan perangkat lunak yang teletak pada: 

1. Requirements.
2. Design.
3. Source Code. 
4. User manuals / Training material.
5. Kesalahan kesalahan selama perbaikan. 
6. Menguji kesalahan aplikasi.

Setelah  mengetahui  sumber-sumber  sebuah 
kesalahan perangkat lunak, developer melakukan 
perancangan  pengujian  berguna  untuk 
menyiapkan dan terorganisi untuk eksekusi test. 
Suatu  test  plan  menyediakan  rangka,  ruang 
lingkup,  rincian  sumber  daya  yang  diperlukan, 
usaha  yang  diperlukan,  jadwal  aktivitas,  dan 
anggaran.


