
   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas sistem informasi merupakan hal yang harus diperhatikan agar 

membuat sistem informasi tersebut menjadi efektif dan efisien untuk digunakan, 

dan kualitas berpengaruh untuk memenuhi sasaran. Kebanyakan pengembang 

perangkat lunak saat ini akan setuju bahwa perangkat lunak yang berkualitas 

tinggi merupakan sasaran yang sangat penting. Pada pengertian yang paling 

umum, kualitas perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai: “suatu proses 

perangkat lunak yang efektif diterapkan dalam arti kata proses perangkat lunak 

yang menyediakan nilai yang dapat diukur untuk mereka yang menghasilkan dan 

untuk mereka yang menghasilkannya” (Pressman, 2012). Dalam pembangunan 

perangkat lunak diperlukan adanya penjaminan kualitas dalam setiap tahap daur 

hidup perangkat lunak. Ada beberapa karakteristik yang umum tentang kebutuhan 

penilaian kualitas perangkat lunak, diantaranya adalah semua proyek perangkat 

lunak yang baik harus memenuhi perhitungan yang tepat untuk kebutuhan dasar, 

semua proyek perangkat lunak menderita software reuse, pelatihan, dan penyebab 

dari performansi yang buruk tersebut adalah kurangnya definisi kebutuhan yang 

menunjang terbentuknya fungsional pada perangkat lunak tersebut. Dilihat dari 

beberapa karakteristik tersebut, diperlukan penilaian penjaminan kualitas 

perangkat lunak secara baik dan benar (Sufa’atin, 2014). 

Sifat-sifat yang berhubungan dengan operasional dari perangkat lunak 

(Product Operation) harus diperhatikan oleh para perancang dan pengembang 

dalam menciptakan sebuah aplikasi. Hal-hal yang diukur adalah yang berkaitan 

dengan teknik analisis, perancangan, dan konstruksi sebuah perangkat lunak. 

Suatu perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan dengan baik, akan 

dengan mudah direvisi apabila dibutuhkan. Tingkatan dimana perangkat lunak 

dapat diperbaiki adalah hal penting yang harus diperhatikan atau kemampuan 

perangkat lunak menjalani perubahan (Product Revision). Setelah integritas 
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perangkat lunak telah diukur menggunakan faktor sistem operasional, faktor 

terakhir yang harus diperhatikan adalah faktor transisi, yaitu bagaimana perangkat 

lunak tersebut dapat dijalankan pada beberapa platform atau kerangka sistem yang 

beragam atau penyesuaian perangkat lunak terhadap lingkungan baru (Product 

Transition) (Mulyanto, 2016). 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Riau 

merupakan salah satu institusi yang menggunakan sistem informasi untuk 

membantu proses akademisnya. Sistem informasi yang ada di UIN SUSKA Riau 

antara lain Website Universitas, Pendaftaran Mahasiswa Baru, Integrated 

Academic Information System (iRaise), E-Learning, KKN Online, Alumni, E-

Journal, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Website Staff, Sistem 

Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIP LPPM) (Sumber: 

www.uin-suska.ac.id). Dari berbagai sistem informasi yang telah disebutkan, 

iRaise akan dijadikan sebagai objek penelitian ini. Sebelumnya iRaise belum 

pernah melakukan pengukuran kualitas. Pengukuran kualitas iRaise itu penting 

dilakukan karena iRaise digunakan sebagai penunjang keberhasilan kegiatan 

akademik di UIN SUSKA Riau dan iRaise mempunyai jumlah user yang 

bertambah setiap tahunnya. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur 

kualitas adalah McCall Model. 

Secara kualitas, saat ini iRaise sering mengalami permasalahan yaitu nilai di 

iRaise tidak sesuai dengan transkip akademik, beberapa matakuliah tidak muncul 

pada iRaise tetapi muncul pada transkip akademik, perubahan kode matakuliah 

yang mengakibatkan matakuliah double (matakuliah sama tetapi berbeda kode 

matakuliah), lupa password iRaise yang sering terjadi. Kemudian, peneliti akan 

meneliti apakah iRaise dapat diakses dengan menggunakan browser, hardware, 

dan Operation System (OS) yang berbeda-beda, dan  juga akan meneliti apakah 

iRaise mudah dikembangkan lebih lanjut dan diperbaiki sehingga tingkat 

penggunaan dan manfaat software menjadi lebih tinggi. 

Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kualitas sistem 

informasi, diantaranya yaitu McCall Model, Boehm Model, dan ISO/IEC 9126 

Model. Atribut dari McCall’s (1977) adalah Correctness, Efficiency, Integrity, 

http://www.uin-suska.ac.id/
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Reliability, Usability, Maintainability, Flexibility, Testability, Portability, 

Reusability, and Interoperability. Atribut dari Boehm’s (1978) adalah Usability, 

Human Engineering, Portability, Testability, Modifiability, Understandability, 

and Efficiency. Atribut dari ISO 9126 adalah Functionality, Reliability, Usability, 

Efficiency, Maintainability, and Portability (Dreheeb, 2016).  

Gagasan utama dalam model McCall adalah untuk menilai relativitas 

hubungan sosial antara faktor-faktor kualitas eksternal dan kriteria kualitas 

produk. Salah satu kontribusi besar dari model McCall adalah hubungan antara 

karakteristik kualitas dan faktor, walaupun terdapat kritik bahwa tidak semua 

faktor adalah objektif. Salah satu aspek yang tidak dipertimbangkan langsung oleh 

model ini adalah fungsionalitas dari produk perangkat lunak (Parwita, 2012). 

Walaupun model McCall lebih lama, namun dinilai menyediakan metode yang 

lebih praktis dalam mengklasifikasi kebutuhan perangkat lunak ke dalam faktor 

kualitas perangkat lunak (Iswari, 2015). McCall dapat menjadi metode evaluasi 

kualitas iRaise yang tepat karena McCall mempunyai faktor yang sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor Correctness, Usability, 

Maintainability, dan Portability. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk Tugas 

Akhir mengenai “Evaluasi Kualitas iRaise UIN SUSKA Riau Berdasarkan 

McCall’s Quality Model”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan 

rumusan masalah di dalam Tugas Akhir ini adalah, “Bagaimana Melakukan 

Evaluasi Kualitas iRaise UIN SUSKA Riau Berdasarkan McCall’s Quality 

Model?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Evaluasi pada iRaise menggunakan faktor Correctness, Usability, 

Maintainability, dan Portability. 



4 
 

2. Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Sampling yaitu dengan 

Propor tionate Stratified Random Sampling dan jumlah sampel diperoleh 

dengan tabel Krejcie dan Morgan. 

3. Teknik pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. 

4. Teknik pengujian kualitas menggunakan Kuesioner, Wawancara, Black Box 

Testing, dan Manual Testing. 

5. Responden penelitian ini adalah mahasiswa UIN SUSKA Riau angkatan 

2013 dan 2014. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui iRaise memiliki kualitas yang baik untuk dijadikan 

Sistem Informasi Akademik berdasarkan McCall’s Quality Model. 

2. Untuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran kualitas 

iRaise guna meningkatkan kualitas iRaise UIN SUSKA Riau. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Dapat mengetahui kualitas iRaise sebagai Sistem Informasi Akademik UIN 

SUSKA Riau berdasarkan McCall’s Quality Model. 

2. Dapat menjadi rekomendasi bagi pihak Pusat Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data (PTIPD) dalam melakukan peningkatan kualitas iRaise UIN 

SUSKA Riau kedepannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan penelitian 

Tugas Akhir ini serta penelitian sebelumnya yang sejenis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan serta metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang analisis yang dilakukan beserta hasilnya 

terhadap evaluasi kualitas iRaise dan berisi rekomendasi bagi pihak 

PTIPD. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil  penelitian yang telah dibahas 

dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan. 


