
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Budyastomo, dkk (2014) membahas tentang 

pengujian kualitas sistem pakar deteksi kerusakkan mesin sepeda motor non matic 

dengan menggunakan metode McCall. Sistem pakar tersebut dibuat oleh 

mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sahid Surakarta yang masih dalam 

proses pengembangan. Penelitian ini menggunakan lima faktor, yaitu: 

Correctness, Reliability, Efficiency, Usability, dan Maintainability. Hasil dari 

penelitian menunjukkan aplikasi pakar deteksi kerusakkan mesin sepeda motor 

non matic mendapatkan nilai total kualitas (81,74%) dengan predikat sangat baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adiati, dkk (2015) membahas tentang 

evaluasi kualitas modul FRS Online pada Integra Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember berdasarkan McCall’s Quality Model. Penelitian ini menggunakan lima 

dari 11 faktor kualitas McCall, yaitu: Correctness, Reliability, Integrity, Usability, 

dan Portability. Hasil dari penelitian menunjukkan secara garis besar berdasarkan 

lima faktor di atas dapat disimpulkan bahwa FRS online telah cukup berkualitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2016) membahas tentang 

pengujian sistem informasi akademik menggunakan McCall’s Software Quality 

Framework. Penelitian ini menggunakan lima faktor pada aspek Product 

Operation, yaitu: Correctness, Reliability, Efficiency, Integrity, dan Usability. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai Correctness sebesar 86,53%, nilai 

Reliability sebesar 81,40%, nilai Efficiency untuk sub faktor Consiness 2,91% ± 

1,49%, Execution Efficiency sebesar 0,63% ± 0,07%, dan Operability sebesar 

72,68 ± 63,35, nilai Integrity sebesar 78,23%, nilai Usability untuk faktor 

Operability sebesar 72,68 ± 63,35 dan Training sebesar 24,55 detik ± 3,0202 

detik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiantoro dan Mustakim membahas 

tentang Analisa Usabilitas Sistem Deteksi Akses Pornografi Pengguna Internet 
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Menggunakan Metode McCall’s. Penelitian ini menggunakan lima faktor pada 

aspek Product Operation, yaitu: Correctness, Reliability, Efficiency, Integrity, dan 

Usability. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Sistem 

Deteksi Akses Pornografi Pengguna Internet sudah memiliki kualitas yang baik 

berdasarkan teori kualitas McCall. Dari pengujian berdasarkan teori kualitas 

McCall ini yang memiliki kualitas terbaik adalah faktor Usability dengan hasil 

sebesar 80% dan yang terburuk adalah faktor Reliability dengan hasil sebesar 

51,98%. 

2.2 Evaluasi 

Menurut Suardi (2015) menyatakan evaluasi dapat juga diartikan sebagai 

proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang 

selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. 

Menurut Sudijono (1996) mengemukakan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah 

merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif 

sedang data kualitatif merupakan hasil dari pengukuran. Secara garis besar dapat 

dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain 

dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, 

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat 

alternatif-alternatif keputusan. 

2.2.1 Prosedur Evaluasi 

Menurut Umar (2002) proses suatu evaluasi pada umumnya memiliki 

tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih 

penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. 

Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum 

digunakan. 

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. 

Dalam bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada program 

kerja perusahaan. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang kiranya dapat 

dan perlu dievaluasi. Tetapi, biasanya diprioritaskan untuk dievaluasi adalah 

hal-hal yang menjadi key-success factors-nya. Pada sub-bagian F di bawah 

dipaparkan beberapa hal dalam bisnis yang kiranya penting dievaluasi. 
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2. Merancang (desain) kegiatan evaluasi. 

Sebelum evaluasi dilakukan, tentukan terlebih dahulu desain evaluasinya 

agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang 

dilalui, siapa saja yang aka dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan 

menjadi jelas. 

3. Pengumpulan data. 

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah 

ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. 

4. Pengolahan dan analisis data. 

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar 

mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, 

sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, 

dibandingkan antara fakta dan harapan atau rencana untuk menghasilkan 

gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil 

evaluasinya. 

5. Pelaporan hasil evaluasi. 

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis 

dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. 

6. Tindak lanjut hasil evaluasi. 

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena 

itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk 

mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen, baik 

ditingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi. 

2.2.2 Standar Evaluasi 

Menurut Umar (2002) standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu 

kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yang menurut Committee on 

Standard for Educational Evaluation kiranya dapat digunakan pula aspek bisnis, 

yaitu: 
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1. Manfaat (Utility). Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen 

untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. Misalnya, 

dilakukan evaluasi terhadap bagian dari suatu program promosi yang sedang 

berjalan, ternyata informasi dari evaluasi kurang bermandaat dalam 

pengambilan keputusan, maka hasil evaluasi dianggap tidak bermanfaat. 

2. Akurat (Accuracy). Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat 

ketepatan tinggi. Misalnya, dalam program promosi telah disepakati bahwa 

anggaran promosi sampai tengah tahun akan habis X rupiah dan kegiatan-

kegiatan yang harus diselesaikan sebanyak Y kegiatan. Setelah dilakukan 

evaluasi, hendaknya informasinya dapat dipakai untuk menilai apakah 

realisasi promosi dianggap menyimpang atau tidak. 

3. Layak (Feasibility). Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat 

dilaksanakan secara layak. Untuk evaluasi program promosi, hendaknya 

evaluator dapat melaksanakannya dengan baik dan benar, tidak hanya dari 

aspek teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti legal dan etis. 

Suatu evaluasi yang dapat mencapai standar di atas adalah evaluasi yang 

sifatnya ideal, artinya tidak mudah untuk dilaksanakan. Cronbach (1980) 

mengatakan bahwa standar yang digunakan untuk melakukan evaluasi mungkin 

tidak sepenting konsekuensinya, yaitu bahwa evaluasi yang baik adalah evaluasi 

yang memberikan dampak positif pada perkembangan pelaksanaan suatu 

program. 

2.2.3 Model Evaluasi 

Menurut Umar (2002) ada beberapa model yang dapat dipakai dalam 

melakukan evaluasi. Tayibnapis (2000) berhasil mengumpulkan empat model, 

yaitu model CIPP, UCLA, Brinkerhoff, dan Countenance. Untuk tujuan praktis 

buku ini, akan dipaparkan salah satu model evaluasi, yaitu evaluasi model UCLA. 

Model UCLA yang ditemukan oleh Alkin pada tahun 1969 membagi evaluasi ke 

dalam lima macam, yaitu sebagai: 

1. System assessment, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang 

keadaan atau posisi suatu sistem. 
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2. Program planning, yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-

aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi 

kebutuhannya. 

3. Program implementation, yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah 

program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti 

yang direncanakan. 

4. Program improvement, evaluasi yang memberikan informasi tentang 

bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana 

mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Program certification, yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai 

nilai atau manfaat program. 

2.3 Sistem Informasi 

Menurut Gondodiyoto (2007) menyatakan bahwa sistem ialah kumpulan 

sumberdaya atau elemen-elemen dan jaringan prosedur yang saling terkait secara 

terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hirarkis tertentu, dan bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi ialah data yang diolah agar 

menjadi lebih berguna bagi para pemakainya (users). Jadi dengan demikian yang 

dimaksud dengan “untuk mencapai tujuan tertentu” pada defenisi sistem informasi 

di atas adalah mengolah data menjadi informasi (yang bermanfaat bagi para 

penggunanya). Dengan demikian sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan elemen-elemen atau sumber daya dan jaringan prosedur yang saling 

berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hirarkis tertentu, dan 

bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi. 

Menurut Jogiyanto (2008) terdapat enam buah komponen sistem informasi, 

yaitu: 

1. Komponen Input 

Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen 

ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. 
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2. Komponen Output 

Produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna 

bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di 

sistem informasi. 

3. Komponen Basis Data 

Basis data (database) adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

4. Komponen Model 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang 

diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. 

Model-model yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model 

logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atau model 

matematik yang menunjukkan proses perhitungan matematika. 

5. Komponen Teknologi 

Teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Tanpa 

adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat 

menghasilkan informasi yang tepat waktunya. 

6. Komponen Kontrol 

Komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada 

di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin 

bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan 

informasi yang akurat. 

2.4 Jaminan Kualitas Perangkat Lunak 

Dalam Pressman (2012) jaminan kualitas perangkat lunak (Software Quality 

Assurance [SQA]) sesungguhnya mencakup (1) suatu proses jaminan kualitas 

perangkat lunak, (2) pekerjaan-pekerjaan jaminan kualitas dan kendali kualitas 

yang bersifat spesifik, (3) praktik-praktik rekayasa perangkat lunak (metode-

metode dan perkakas-perkakas) yang efektif, (4) kendali terhadap semua produk 

kerja perangkat lunak dan perubahan-perubahan yang dibuat atasnya, (5) 

prosedur-prosedur untuk memastikan kesesuaian dengan standar-standar 
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pengembangan perangkat lunak yang telah ada sebelumnya (jika bisa diterapkan), 

serta (6) mekanisme-mekanisme yang berkaitan dengan pengukuran dan 

pelaporan. 

2.4.1 Elemen-Elemen Jaminan Kualitas Perangkat Lunak 

Jaminan kualitas perangkat lunak mencakup di dalamnya sejumlah besar hal 

yang harus diperhatikan serta mencakup juga sejumlah aktivitas yang pada 

dasarnya semua berfokus pada pengelolaan kualitas perangkat lunak. Mereka 

semuanya dapat diikhtisarkan dalam beberapa hal berikut ini: 

1. Standar 

IEEE, ISO, dan organisasi-organisasi standar lainnya telah menghasilkan 

sejumlah besar standar untuk rekayasa perangkat lunak dan dokumen-

dokumen yang terkait dengannya. 

2. Peninjauan dan audit 

Tinjauan-tinjauan teknis sesungguhnya merupakan salah satu dari sekian 

banyak aktivitas kendali kualitas yang dihasilkan oleh rekayasawan 

perangkat lunak dan ditujukan bagi rekayasawan-rekayasawan perangkat 

lunak lainnya. Tujuannya adalah menyingkap kesalahan-kesalahan. 

3. Pengujian 

Pengujian perangkat lunak sesungguhnya merupakan suatu fungsi kendali 

kualitas yang memiliki sasaran utama: menemukan kesalahan-kesalahan 

dalam program atau perangkat lunak. 

4. Pengumpulan kesalahan atau cacar program dan analisis. 

Satu-satunya cara untuk memperbaiki suatu produk adalah dengan cara 

melakukan pengukuran terhadap apa yang kita kerjakan. 

5. Manajemen perubahan 

Perubahan-perubahan adalah suatu aspek yang paling umum dan paling 

menghambat dalam setiap proyek perangkat lunak. 

6. Pendidikan 

Setiap organisasi perangkat lunak berkeinginan untuk memperbaiki praktik-

praktik perangkat lunaknya. 
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7.  Pengelolaan vendor 

Tiga kategori perangkat lunak yang diperoleh dari vendor-vendor perangkat 

lunak ekternal paket-paket perangkat lunak yang tinggal pakai (misalnya 

Microsoft Office), perangkat lunak pesanan yang berupa struktur dasar 

perangkat lunak yang kemudian dilengkapi dan dikustomasi sesuai dengan 

kebutuhan pembeli, dan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan kontrak 

yang dirancang dan dikonstruksi sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan 

oleh organisasi pelanggan. 

8. Pengelolaan keamanan 

Dengan semakin maraknya kejaharan di dunia maya (Cyber Crime) dan 

semakin maraknya aturan-aturan pemerintah-pemerintah yang baru 

berkaitan dengan kerahasiaan dan hak-hak pribadi, setiap organisasi 

perangkat lunak seharusnya mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang 

bertujuan untuk melindungi data pada berbagai peringkat, menetapkan 

perlindungan firewall untuk aplikasi-aplikasi web, dan memastikan agar 

perangkat lunak-perangkat lunak tidak dapat dirusak secara internal. 

9. Keamanan 

 Karena perangkat lunak hampir selalu merupakan komponen kunci pada 

sistem-sistem yang penting bagi kemanusiaan (misalnya perangkat lunak-

perangkat lunak untuk otomotif dan perangkat lunak-perangkat lunak untuk 

pesawat udara), imbas dari cacat-cacat program yang tersembunyi bisa sajja 

menjadi sebuah malapetaka. 

10. Manajemen risiko 

 Meski analisis-analisis dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

risiko seharusnya merupakan perhatian dari rekayasawan-rekayasawan 

perangkat lunak, organisasi yang memiliki sekelompok SQA di dalamnya 

bertugas untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 

manajemen risiko telah secara baik dilaksanakan dan perncanaan-

perencanaan yang berkaitan dengan risiko telah ditetapkan dengan 

semestinya. 
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2.4.2 Pekerjaan-Pekerjaan, Sasaran-Sasaran, dan Metrik-Metrik SQA 

1. Pekerjaan-Pekerjaan SQA 

a. Mempersiapkan suatu rencana SQA untuk proyek. 

b. Berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses perangkat lunak 

yang dilaksanakan proyek. 

c. Meninjau aktivitas-aktivitas rekayasa perangkat lunak untuk 

memverifikasi kesesuaiannya dengan proses perangkat lunak yang telah 

didefinisikan sebelumnya. 

d. Melaksanakan audit terhadap produk-produk kerja perangkat lunak yang 

telah dirancang sebelumnya untuk memverifikasi kesesuaiannya dengan 

proses perangkat lunak yang telah didefinisikan sebelumnya. 

e. Memastikan bahwa penyimpangan pada pekerjaan perangkat lunak dan 

produk-produk kerja telah terdokumentasi dengan baik dan telah 

ditangani dengan cara yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah 

terdokumentas sebelumnya. 

f. Mencatat setiap ketidaksesuaian dan melaporkannya kepada manajemen 

puncak. 

2. Sasaran-Sasaran, Atribut-Atribut, dan Metrik-Metrik 

a. Kualitas kebutuhan. 

b. Kualitas perancangan. 

c. Kualitas kode. 

d. Efektivitas kendali kualitas. 

2.4.3 Faktor Kualitas McCall 

Dalam Pressman (2012) menurut McCall, Richard, dan Walters [McC77]  

faktor-faktor kualitas perangkat lunak itu dengan fokus pada tiga aspek yang 

penting dari suatu produk perangkat lunak: karakteristik-karakteristik 

operasionalnya (Product Operation), kemampuannya untuk segera berubah 

(Product Transition), dan kemampuannya untuk beradaptasi pada lingkungan 

yang baru (Product Revision). McCall’s Software Quality Framework dapat 

dilihat pada Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 McCall’s Software Quality Framework 

(Sumber: Pressman, 2012) 

Menurut taksonomi McCall, atribut tersusun secara hirarkis, dimana level 

atas (high-level attribute) disebut faktor (factor), dan level bawah (low-level 

attribute) disebut dengan kriteria (criteria). Faktor menunjukkan atribut kualitas 

produk dilihat dari sudut pandang pengguna. Sedangkan kriteria adalah parameter 

kualitas produk dilihat dari sudut pandang perangkat lunaknya sendiri. Faktor dan 

kriteria memiliki hubungan sebab-akibat (cause-effect). 

Menurut Wahono (2006) pada dasarnya McCall menitik beratkan faktor-

faktor tersebut menjadi tiga aspek penting, yaitu yang berhubungan dengan: 

1. Sifat-sifat operasional dari software (Product Operation). 

2. Kemampuan software dalam menjalani perubahan (Product Revision). 

3. Daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru 

(Product Transition). 

Rumus nilai total dapat dilihat pada Rumus 2.1: 

Fa = w1c1+w2c2+...+wncn (2.1) 

Dimana, 

Fa: nilai total dari factor a 

W: bobot yang bergantung pada produk dan kepentingan 

C: metric yang mempengaruhi faktor software Quality 

Dari jumlah rumus tersebut, terdapat beberapa tahap dalam perhitungan. 

Adapun tahap perhitungan sebagai berikut: 

PRODUCT REVISION 

MAINTAINABILITY 

FLEXIBILITY 

TESTABILITY 

PRODUCT TRANSITION 

PRODUCT OPERATION 

PORTABILITY 

REUSABILITY 

INTEROPERABILITY 

CORRECTNESS RELIABILITY USABILITY INTEGRITY EFFICIENCY 
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Tahap 1: tentukan kriteria yang digunakan. 

Tahap 2: tentukan bobot (w) dari setiap kriteria (biasa, 0 ≤ w ≤ 1). 

Tahap 3: tentukan skala dari nilai setiap kriteria (misal, 0 ≤ w ≤ 1). 

Tahap 4: tentukan nilai pada kriteria. 

Tahap 5: hitung nilai total Fa. 

1. Product Operation 

a. Kebenaran (Correctness). Bagaimana program akan memberikan hasil 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan 

memenuhi sasaran-sasaran pelanggan. 

b. Keandalan (Reliability). Bagaimana suatu program diharapkan dapat 

melakukan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tingkat ketelitian yang 

diinginkan. 

c. Efisiensi (Efficiency). Jumlah sumberdaya komputasi dan kode yang 

diperlukan program untuk mampu melaksanakan fungsinya secara baik 

dan benar. 

d. Integritas (Integrity). Bagaimana akses ke perangkat lunak atau ke data 

oleh orang-orang yang tidak terotorisasi dapat dikendalikan. 

e. Penggunaan (Usability). Besarnya usaha yang diperlukan untuk 

mempelajari, mengoperasikan, menyediakan asupan (input), dan 

menafsirkan luaran (output) untuk suatu program. 

2. Product Revision 

a. Kemampuan untuk dipelihara (Maintainability). Besarnya usaha yang 

diperlukan untuk melokalisasi dan membetulkan kesalahan-kesalahan 

yang dapat ditemukan dalam program. 

b. Fleksibilitas (Flexibility). Besarnya usaha yang diperlukan untuk 

memodifikasi suatu program yang bersifat operasional. 

c. Kemampuan untuk menghadapi pengujian (Testability). Besarnya usaha 

yang diperlukan untuk melakukan pengujian atas suatu program dengan 

tujuan untuk memastikan bahwa program itu melaksanakan fungsi yang 

diharapkan. 
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3. Product Transition 

a. Portabilitas (Portability). Besarnya usaha yang diperlukan untuk 

mentransfer program dari suatu perangkat keras atau lingkungan 

perangkat lunak sistem ke perangkat keras atau lingkungan perangkat 

lunak sistem lainnya. 

b. Penggunaan ulang (Reusability). Bagaimana suatu program atau bagian 

suatu program] dapat digunakan ulang di aplikasi atau program yang 

lainnya berhubungan dengan pengemasan dan lingkup fungsi-fungsi yang 

dilakukan oleh aplikasi atau program. 

c. Interoperabilitas (Interoperability). Besarnya usaha yang diperlukan 

untuk menggantikan bagian suatu sistem dengan bagian sistem yang 

lainnya. 

2.4.4 Faktor dan Kriteria dalam Kualitas Perangkat Lunak 

1. Sifat-sifat operasional dari perangkat lunak (Product Operation). 

Sifat-sifat yang berhubungan dengan operasional perangkat lunak 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. Metrik yang berhubungan 

dengan sifat-sifat operasional perangkat lunak adalah: 

a. Correctness: tingkat suatu perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan 

mission objective dari pengguna. Pengukuran correctness ini dipengaruhi 

oleh tiga faktor kualitas, yaitu: 

1) Completeness, yaitu sejauh mana implementasi penuh dan fungsi-

fungsi yang diperlukan telah tercapai. 

2) Concistency, yaitu derajat penggunaan teknik-teknik desain dan 

dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan. 

3) Traceability, yaitu kemudahan yang merujuk baik implementasi atau 

komponen program kekebutuhan pengguna software. 

b. Reliability: tingkat perangkat lunak yang dapat diharapkan menjalankan 

fungsinya dengan ketelitian yang dibutuhkan. Pengukuran realibility 

ditentukan oleh lima faktor kualitas, yaitu: 
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1) Accuracy, pengujian yang dilakukan untuk menentukan atau nilai 

ketelitian pada komputasi program dan control. 

2) Error Tolerance, pengujian yang dilakukan untuk menentukan nilai 

toleransi terhadap kesalahan yang terjadi pada program. 

3) Concistency, merupakan derajat penggunaan teknik-teknik desain 

dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan. 

4) Modularity, pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai 

seberapa independen atau mandirinya sebuah modul yang menjadi 

komponen sebuah software. 

5) Simplicity, pengujian kesederhanaan berpengaruh pada pengujian 

modularitas pengambilan kesederhanaan diambil dari nilai 

modularitas. 

c. Efficiency: banyaknya sumber daya komputasi dan kode program yang 

diperlukan suatu perangkat lunak untuk melakukan fungsinya. 

Pengukuran efficiency ditentukan oleh tiga faktor kualitas, yaitu: 

1) Conciseness, pengujian dengan cara menghitung keringkasan dan 

kepadatan program dalam jumlah baris kodenya. 

2) Execution efficiency, pengujian dengan menghitung nilai keefisiensi 

program dari kinerja run-timenya saat digunakan pada device. 

Penghitungan kinerja run-time meliputi memori yang digunakan saat 

sudah dipasang, sampai pengguna memori (RAM) saat program 

tersebut berjalan. 

3) Operability, pengujian dari kemudahan pengguna atau pengoprasian 

program. Dalam tahap operability ini mempergunakan pernyataan-

pernyataan yang diberikan pada  pengguna program (kuesioner). 

d. Integrity: sejauh mana akses ke perangkat lunak dan data oleh pihak yang 

tidak berhak dapat dikendalikan. Pengukuran integrity ditentukan oleh 

tiga faktor kualitas, yaitu: 

1) Auditability, penyesuaian atau keselarasan terhadap standar yang 

dapat diperiksa. Auditabilitas merupakan pengujian software dengan 

cara melihat desain sistemnya. 
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2) Instrumentation, tingkatan dimana pengawasan program memiliki 

operasi tersendiri dan mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. 

Sehingga program dapat mengenal, mengidentifikasi dan menangani 

error yang terjadi. 

3) Security, merupakan ketersediaan mekanisme yang mengontrol atau 

melindungi program atau data. 

e. Usability: usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, 

menyiapkan input, dan mengartikan output dari perangkat lunak. 

Pengukuran usability ditentukan oleh tiga faktor kualitas, yaitu: 

1) Operability, kecocokan operasi pengguna sistem oleh user akhir. 

Penilaian diambil berdasarkan observasi melalui kuesioner analisis, 

perhitungan stastistika. 

2) Training, tingkatan dimana software membantu menerapkan sistem 

oleh user yang baru. 

3) Communicativeness, kemudahan dalam  memasukkan data dan 

informasi yang dihasilkan sehingga mudah dipahami. 

2. Kemampuan perangkat lunak menjalani perubahan (Product Revision). 

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. Faktor-faktor 

McCall yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak untuk menjalani 

perubahan adalah: 

a. Maintainability: usaha yang dibutuhkan untuk menemukan dan 

memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Pengukuran 

maintainability ditentukan oleh lima faktor kualitas, yaitu: 

1) Consistency, keseragaman dalam hal rancangan dan teknik 

penerapan. 

2) Simplicity, kemudahan suatu program untuk dimengerti. 

3) Modularity, independensi fungsional dari komponen perangkat 

lunak. 
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4) Self Document, sejauh mana sebuah perangkat lunak dapat 

memberikan penjelasan mengenai penerapan setiap bagian pada 

dokumentasinya. 

5) Conciseness, penulisan kode program singkat dan jelas. 

b. Flexibility: usaha yang dibutuhkan untuk melakukan modifikasi terhadap 

perangkat lunak yang operasional. Pengukuran Flexibility ditentukan 

oleh tiga faktor kualitas, yaitu: 

1) Expandability, sejauh mana penyimpanan atau fungsi dari perangkat 

lunak dapat dikembangkan. 

2) Generality, luas aplikasi potensial dari komponen program. 

3) Modularity, independensi fungsional dari komponen perangkat 

lunak. 

c. Testability: usaha yang dibutuhkan untuk menguji suatu perangkat lunak 

dengan memastikan apakah perangkat lunak melakukan atau tidak 

melakukan fungsi yang dikehendaki. Pengukuran testability ditentukan 

oleh empat faktor kualitas, yaitu: 

1) Simplicity, kemudahan suatu program untuk dimengerti. 

2) Modularity, independensi fungsional dari komponen perangkat 

lunak. 

3) Instrumentation, sejauh mana perangkat lunak dapat mengawasi 

operasinya sendiri dan menentukan kesalahan yang terjadi. 

4) Self Document, sejauh mana sebuah perangkat lunak dapat 

memberikan penjelasan mengenai penerapan setiap bagian pada 

dokumentasinya. 

3. Penyesuaian perangkat lunak terhadap lingkungan baru (Product 

Transition).  

Setelah integritas 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. Faktor-faktor McCall yang berhubungan 

dengan tingkat adaptibilitas perangkat lunak terhadap lingkungan baru adalah: 
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a. Portability: usaha yang dibutuhkan untuk mentransfer perangkat lunak 

dari sebuah hardware atau sistem perangkat lunak tertentu supaya 

mampu melakukan fungsi pada hardware atau sistem perangkat lunak 

yang lain. Pengukuran Portability ditentukan oleh dua faktor kualitas, 

yaitu: 

1) Software System Independent, tingkat dimana program tergantung 

pada bentuk bahasa pemrograman non standard, karakteristik sistem 

operasi dan batasan lingkungan yang lain. 

2) Hardware Independent, tingkat dimana perangkat lunak dapat 

dipisahkan dari perangkat keras tempat ia beroperasi. 

b. Reusability: tingkat perangkat lunak dapat digunakan ulang pada aplikasi 

lainnya. Pengukuran Reusability ditentukan oleh empat faktor kualitas, 

yaitu: 

1) Generality, luas aplikasi potensial dari komponen program. 

2) Software System Independent, tingkat dimana program tergantung 

pada bentuk bahasa pemrograman non standard, karakteristik sistem 

operasi dan batasan lingkungan yang lain. 

3) Hardware Independent, tingkat dimana perangkat lunak dapat 

dipisahkan dari perangkat keras tempat ia beroperasi. 

4) Self Documentation, sejauh mana sebuah perangkat lunak dapat 

memberikan penjelasan mengenai penerapan setiap bagian pada 

dokumentasinya. 

c. Interoperability: usaha yang dibutuhkan untuk menghubungkan suatu 

perangkat lunak dengan lainnya. Pengukuran Interoperability ditentukan 

oleh tiga faktor kualitas, yaitu: 

1) Communication Commonality, tingkat dimana interface standar, 

protocol, dan bandwidth digunakan. 

2) Modularity, independensi fungsional dari komponen perangkat 

lunak. 

3) Data Commonality, penggunaan penggambaran struktur dan tipe 

data standar pada seluruh rancangan perangkat lunak. 
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2.5 Kualitas 

Menurut Ladjamudin (2006) American Heritage Dictionary mendefinisikan 

kata kualitas sebagai “sebuah karakteristik atau atribut dari sesuatu”. Sebagai 

atribut dari sesuatu, kualitas mengacu pada karakteristik yang dapat diukur 

sesuatu yang dapat kita bandingkan dengan standar yang sudah diketahui, seperti 

panjang, warna, sifat kelistrikan, kelunakan, dan sebagainya. Tetapi perangkat 

lunak yang sebagian besar menggunakan entitas intelektual, lebih menantang 

untuk dikarakterisasi dari pada objek fisik. 

2.5.1 Kontrol Kualitas 

Menurut Ladjamudin (2006) kontrol kualitas merupakan serangkaian 

pemeriksaan, kajian, dan pengujian yang digunakan pada keseluruhan siklus 

pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan. Kontrol kualitas mencakup loop umpan balik pada proses yang 

menciptakan produk kerja. Kombinasi pengukuran dan umpan balik 

memungkinkan kita memperbaiki proses bila produk kerja yang diciptakan gagal 

memenuhi spesifikasi mereka. Pendekatan tersebut memandang kontrol kualitas 

sebagai bagian dari proses pemanufakturan. 

Aktivitas kualitas kontrol dapat menjadi otomatis sepenuhnya, manual 

secara keseluruhan, atau kombinasi antara piranti otomatis dan interaksi manusia. 

Konsep kunci kualitas kontrol adalah bahwa semua produk kerja memiliki 

spesifikasi yang telah dan dapat diukur dimana kita dapat membandingkat output 

dari setiap proses. Looping menjadi penting untuk meminimalkan cacat yang 

dihasilkan. 

2.5.2 Jaminan Kualitas 

Menurut Ladjamudin (2006) jaminan kualitas terdiri atas fungsi auditing 

dan pelaporan manajemen. Tujuan jaminan kualitas adalah untuk memberikan 

data yang diperlukan oleh manajemen untuk menginformasikan masalah kualitas 

produk, sehingga dapat memberikan kepastian dan konfidensi bahwa kualitas 

produk dapat memenuhi sasaran. Jika data yang diberikan melalui jaminan 

kualitas mengidentifikasi adanya masalah, maka adalah tanggung jawab 
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manajemen untuk menetapkan masalahnya dan mengaplikasikan sumber-sumber 

daya yang dibutuhkan untuk memecahkan  masalah kualitas tersebut. 

2.6 Pengujian Perangkat Lunak 

Menurut Sukamto dkk (2013) sebuah perangkat lunak perlu dijaga 

kualitasnya bahwa kualitas bergantung kepada kepuasan pelanggan (customer). 

Pengujian perangkat lunak adalah sebuah elemen sebuah topik yang memiliki 

cakupan luas dan sering dikaitkan dengan verifikasi (verification) dan validasi 

(validation) (V&V). Verifikasi mengacu pada sekumpulan aktifitas yang 

menjamin bahwa perangkat lunak mengimplementasikan dengan benar sebuah 

fungsi yang spesifik. Validasi mengacu pada sekumpulan aktifitas yang berbeda 

yang menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun dapat ditelusuri sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan (costumer). 

2.7 Black-Box Testing 

Menurut Ladjamudin (2006) pengujian black-box berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black-box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi 

input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. Pengujian black-box bukan merupakan alternatif dari teknik white-box, 

tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu 

mengungkap kelas kesalahan daripada metode white-box. Pengujian black-box 

berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan kinerja. 

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

Dengan mengaplikasikan teknik black-box, maka kita menarik serangkaian 

test case yang memenuhi kriteria berikut ini: (1) test case yang mengurangi, 

dengan harga lebih dari satu, jumlah test case tambahan yang harus didesain 

untuk mencapai pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan (2) test case 

yang memberi tahu kita sesuatu mengenai kehadiran atau ketidakhadiran kelas 
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kesalahan, dari pada memberi tahu kesalahan yang berhubungan hanya dengan 

pengujian spesifik yang ada. 

2.8 PTIPD UIN SUSKA Riau 

Unit pelaksana teknis komputer dan sistem informasi UIN SUSKA Riau 

pada awalnya berdiri bernama Pusat Komputer (PUSKOM). Berdirinya pusat 

komputer ide awalnya berdasarkan dari Rencana Induk Pengembangan Teknologi 

Informasi (RIPTI) yang disusun dengan tujuan menterjemahkan  rencana strategis 

UIN SUSKA Riau, menjadi kegiatan operasional bidang teknologi informasi, 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, dan penelitian serta 

pengabdian masyarakat. Pusat komputer berdiri pada tahun 2006 berdasarkan 

surat keputusan Rektor UIN SUSKA nomor: 201/R/2006 tanggal 27 Juli 2006. 

Pada tahun 2008, Pusat Komputer UIN SUSKA Riau memperoleh fasilitas 

sarana dan prasarana melalui bantuan IDB UIN SUSKA berupa gedung pusat 

komputer tiga lantai yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan teknis. Peralatan-

peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional. Sejalan 

dengan meluasnya penggunaan internet sebagai jaringan global, UIN SUSKA 

Riau berhasil memperoleh hibah pemerintah pusat untuk membangun jaringan 

kampus menggunakan kabel Fiber Optic (FO) untuk menghubungkan gedung-

gedung utama di Kampus UIN SUSKA Riau yaitu Gedung Rektorat, Gedung 

Pusat Komputer, dan Gedung Perpustakaan. 

Pada periode di bawah kepemimpinan Benny Sukma Negara, MT, 

PUSKOM telah berganti nama menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan 

Data (PTIPD) serta membangun infrastruktur jaringan kampus wireless dengan 

bandwith 2,5 Mbps. Jaringan wireless tersebut mulai digunakan oleh civitas 

akademik UIN dan digunakan untuk aplikasi dan sistem informasi di dalam 

kampus. PUSKOM juga telah menyediakan server untuk keperluan penyimpanan 

data, selain itu pihak PTIPD juga membangun pusat layanan C3 sebagai wadah 

untuk mengajukan keluhan terkait dengan billing, kemahasiswaan, pegawai, serta 

yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pangkalan data. 

Berdasarkan peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 9 tahun 

2013 tentang organisasi dan tata kerja UIN SUSKA Riau, PTIPD merupakan 
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salah satu unit pelaksana teknis. PTIPD mempunyai tugas mengelola dan 

mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan dan pemeliharaan 

jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, pengembangan teknologi lainnya 

dan kerjasama jaringan. 

PUSKOM UIN SUSKA Riau bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan 

dan pelayanan teknologi informasi untuk seluruh civitas akademika UIN SUSKA 

Riau. PTIPD menetapkan suatu acuan untuk mewujudkan layanan teknologi 

informasi dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanan yang 

ada, baik layanan akademik maupun non akademik. 

2.8.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PTIPD 

Dengan mengacu pada arah pengembangan jangka panjang UIN SUSKA 

Riau maka visi, misi, tujuan dan sasaran PTIPD adalah sebagai berikut: 

1. Visi PTIPD 

Menjadikan PTIPD sebagai pusat penyedia layanan teknologi informasi dan 

komunikasi demi mewujudkan UIN SUSKA sebagai World Class 

University. 

2. Misi PTIPD Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

a. Menyediakan layanan internet yang stabil dan cepat untuk seluruh civitas 

akademika. 

b. Menyediakan aplikasi e-learning dan pendukungnnya untuk seluruh 

civitas akademika UIN SUSKA. 

c. Mengelola media center sebagai pusat informasi yang ada di UIN 

SUSKA. 

d. Menyelenggarakan pelatihan di bidang teknologi informasi yang ada di 

UIN SUSKA. 

e. Menyediakan server untuk pengolahan data yang terintegrasi bagi 

aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan UIN SUSKA. 

Bidang Penelitian: memfasilitasi penelitian-penelitian yang terkait dengan 

teknologi informasi. Bidang Pengabdian Masyarakat: mengembangkan aplikasi 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 
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3. Tujuan PTIPD 

a. Meningkatkan kualitas layanan internet untuk semua civitas akademika 

UIN SUSKA. 

b. Menjadi bank data untuk seluruh aplikasi dan sistem informasi yang ada 

di UIN SUSKA. 

c. Mengembangkan sistem informasi dan website untuk membantu kegiatan 

manajemen di lingkungan UIN SUSKA. 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dengan 

standar nasional dan internasional untuk mahasiswa dan dosen. 

e. Menyediakan layanan e-jurnal untuk mempermudah akses jurnal 

nasional maupun jurnal berlangganan. 

4. Sasaran PTIPD 

a. Terciptanya layanan internet yang stabil dan cepat untuk semua civitas 

akademika UIN SUSKA. 

b. UIN SUSKA memiliki sistem informasi untuk membantu kegiatan manajemen. 

c. Terciptanya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi. 

d. Meningkatnya kualitas lulusan UIN SUSKA terutama di bidang teknologi 

informasi. 

e. Meningkatnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun 

mahasiswa terutama di bidang teknologi informasi. 

2.8.2 Struktur Organisasi 

PTIPD saat ini memiliki sembilan orang pegawai tetap yang terdiri dari  

satu orang kepala, satu orang koordinator divisi, satu orang manajer divisi 

administrasi umum, satu orang manajer divisi keuangan, satu orang manajer divisi 

infrastruktur jaringan, satu orang manajer divisi sistem jaringan dan pangkalan 

data, satu orang divisi aplikasi terpadu, satu orang manajer dokumen dan konten, 

satu orang manajer divisi komunikasi dan internet, dan satu orang manajer divisi 

pelatihan dan sertifikasi. 
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Adapun struktur organisasi PTIPD UIN SUSKA Riau dapat dilihat pada 

Gambar 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PTIPD 

(Sumber: PTIPD, 2014) 

1. Kepala: Benny Sukma Negara, M.T 

Tugas Pokok:  

Bertanggung jawab terhadap seluruh proses tata kelola Teknologi Informasi 

dan Pangkalan Data yang mencakup perencanaan, realisasi, operasional, 

pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. 

2. Koordinator Divisi: Supriadi, S.Kom 

Tugas Pokok: 

a. Mengkoordinasi proses tata kelola Teknologi Informasi dan Pangkalan 

Data yang mencakup perencanaan, realisasi, operasional, pemeliharaan, 

monitoring dan evaluasi sesuai dengan arah kebijakan kepala PTIPD, 

bekerja sama dengan divisi-divisi yang berada dalam struktur organisasi 

PTIPD. 

KEPALA PTIPD 

Benny Sukma Negara, S.T, M.T 

KOORDINATOR DIVISI 

Supriadi S.Kom 

DIVISI 

ADMINISTRASI UMUM 

Asmanidar, S.Pdi 

DIVISI 

INFRASTRUKTUR 

JARINGAN 

Reno Niky Wijaya, S.T 

DIVISI 

DOKUMEN DAN KONTEN 

Surya Elhadi, S.T 

DIVISI 

ADMINISTRASI KEUANGAN 

Liza Afriyanti, S.Kom

DIVISI 

APLIKASI TERPADU DAN 

SISTEM BASIS DATA 

Winardi, S.T 

DIVISI 

INTERNET DAN 

KOMUNIKASI 

Agus Surahmad, S.Kom 

DIVISI 

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 

Zaini Putra, S.Pdi 

DIVISI 

SISTEM JARINGAN DAN 

PANGKALAN DATA 

Dziki Adli, S.T 

JUNIOR NETWORK 

ADMINISTRATOR 

Syofin Wibawa Mukti 
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b. Melakukan review dan pelaporan berkala atas implementasi inisiatif 

Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) tiap-tiap divisi. 

c. Memastikan tidak terjadinya tumpang tindih inisiatif TIPD. 

d. Memastikan implementasi TIPD sesuai dengan spesifikasi teknis yang 

dibutuhkan berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas. 

e. Memastikan keberlangsungan dan kualitas aspek teknis operasional 

TIPD. 

f. Mengkoordinasi pemeliharaan aset-aset PTIPD. 

g. Memberikan masukan atas implementasi TIPD, khususnya kualitas 

operasional sistem PTIPD. 

3. Manajer Divisi Administrasi Umum: Asmanidar, S.Pdi 

Tugas Pokok:  

a. Membuat dokumen perencanaan terkait administrasi umum, termasuk 

didalamnya Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dibawah arahan 

kepala PTIPD, bekerja sama dengan Koordinator Divisi, dan Manajer 

Divisi. 

b. Melaksanakan operasional administrasi persuratan, agenda kegiatan, 

penyebaran informasi, pelaporan kegiatan. 

4. Manajer Divisi Keuangan: Liza Afriyanti, S.Kom 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan operasional administrasi dan laporan keuangan. 

b. Memastikan proses administrasi keuangan dilakukan secara lengkap dan 

akuntabel.  

5. Manajer Divisi Infrastruktur Jaringan: Reno Wijaya, S.T 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif infrastruktur jaringan yang dituangkan 

dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Infrastruktur Jaringan selaras dengan 

arah rencana strategis PTIPD. 
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c. Melaksanakan kegiatan  operasional dan pemeliharaan: 

1) Local Area Network  

2) Wireless Network 

3) Fiber Optic Network 

4) Internal Internet Connection  

5) Network Technical Support 

6) Kelistrikan dan Cadangan Sumberdaya 

6. Manajer Divisi Sistem Jaringan dan Pangkalan Data: Dziki Adli, S.T 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Sistem jaringan dan Pangkalan Data yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Pangkalan Data selaras dengan arah 

rencana strategis PTIPD. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: 

1) Network Server 

2) Network Operating System 

3) Network Security System 

4) Network Monitoring System 

5) Network Configuration 

6) Internet Connection: UIN SUSKA Provider 

7) Data Center 

8) Data Security System 

9) Data Backup and Recovery 

10) Data Monitoring System 

11) Storage System 

7. Manajer Divisi Aplikasi Terpadu: Winardi, S.T 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Aplikasi Terpadu yang dituangkan dalam 

rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Aplikasi Terpadu selaras dengan arah 

rencana strategis PTIPD. 
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c. Mengkoordinir perancangan arsitektur data dan arsitektur aplikasi 

terpadu.  

d. Mengkoordinir implementasi aplikasi terpadu. 

e. Membuat standarisasi kerangka kerja (framework) pengembangan 

aplikasi terpadu. 

f. Membuat dokumentasi Software Development Life Cycle (SDLC) 

Aplikasi Terpadu. 

g. Melakukan pemeliharaan aplikasi terpadu secara berkala. 

h. Memastikan proses sosialisasi, alih teknologi dan alih budaya aplikasi 

terpadu dapat terlaksana dengan baik bekerjasama dengan pengguna 

akhir (end user). 

8. Manajer Divisi Sumberdaya Informasi: Surya Elhadi, S.T 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Dokumen dan Sumberdaya Informasi 

yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang. 

b. Memastikan perencanaan inisiatif Dokumen dan pengembangan 

pelayanan Sumberdaya Informasi selaras dengan arah rencana strategis 

PTIPD. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: 

1) Official Website Content 

2) Digitized Document 

3) Learning Portal 

4) Repository Data 

5) Research Portal 

6) Training Portal 

7) E-Journal 

8) Data Mining 

9) Social Media 

10) Broadcasting 

11) Multimedia Data 
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9. Manajer Divisi Komunikasi dan Internet: Agus Surahmad, S.Kom 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Komunikasi dan Internet yang dituangkan 

dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Komunikasi dan Internet selaras 

dengan arah rencana strategis PTIPD. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: 

1) Web Hosting Service 

2) Internet Access User  

3) Email Service 

4) Logger System  

5) Voice Over IP  

6) PABX 

7) Campus Telephone Services  

8) Internet Facsimile 

9) Messenger System  

10) Video Conference System  

11) Portal Service  

12) Electronic Dropbox 

13) Helpdesk atau Call Center atau Customer Care 

14) User Billing System 

15) Customer Care Center 

10. Manajer Divisi Pelatihan dan Sertifikasi: Zaini Putra, S.Pdi 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Pelatihan dan Sertifikasi yang dituangkan 

dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Pelatihan dan Sertifikasi selaras 

dengan arah rencana strategis PTIPD. 

c. Mengkoordinir kegiatan magang, kerja praktek, penelitian yang 

melibatkan siswa, mahasiswa, dosen.  

d. Mengkoordinir pengelolaan laboratorium. 
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e. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang mencakup: 

1) Basic Training 

2) Professional and Vendor Certified Training 

3) E-Learning System  

4) Distance Learning System  

5) Online Course System  

6) Learning Instructional Technology  

7) User Training Center   

8) Multimedia Center Service  

9) Learning Instructional Knowledge Management System 

2.9 iRaise 

Integrated Academic Information System (iRaise) merupakan sebuah sistem 

informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada di UIN 

SUSKA Riau berbagai unit akademik (program studi atau fakultas) sekaligus 

sebagai sarana komunikasi antar civitas akademika kampus. Sistem ini dibangun 

dari kondisi eksistensi informasi akademik di kampus yang sangat beragam dan 

bervariasi bentuknya, sehingga membutuhkan sebuah “portal” yang akan 

mengintegrasikan informasi-informasi tersebut sehingga mempermudah akses 

publik. 

Tujuan dibangunnya iRaise adalah untuk memudahkan sistem akademik. 

iRaise juga digunakan untuk menangani Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil 

Studi (KHS), transkip nilai, jadwal kuliah, jadwal dosen, history pembayaran SPP, 

pengajuan cuti, dan pendaftaran wisuda. Mahasiswa yang belum melakukan 

pembayaran uang kuliah, maka mahasiswa tersebut tidak dapat melakukan 

pengisian KRS. Tampilan iRaise dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4: 
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Gambar 2.3 Halaman Login iRaise 

(Sumber: www.iraise.uin-suska.ac.id, 2017) 

 

 

Gambar 2.4 Halaman Utama iRaise 

(Sumber: www.iraise.uin-suska.ac.id, 2017) 

http://www.iraise.uin-suska.ac.id/
http://www.iraise.uin-suska.ac.id/

