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ABSTRAK 
 

Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan yang penting pada 
pembangunan perangkat lunak. Tingkat kesulitan pengujian dipengaruhi oleh 
kompleksitas perangkat lunak. Hal ini menyebabkan pengembang perangkat lunak 
enggan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. Oleh karena 
itu, dilakukan penelitian mengenai otomatisasi pembuatan test case dengan 
pendekatan equivalence class partitioning pada perancangan graphical user 
interface (GUI). 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi perancangan 
sistem, pembangunan tools dan evaluasi sistem. Tahap perancangan sistem 
dilakukan dengan mengidentifikasi pola GUI, mendapatkan test case, merancang 
database metadata, desain sistem dan membuat fungsi generate test case. Tahap 
evaluasi dilakukan dengan melakukan studi kasus, mengevaluasi code coverage, 
dan mengevaluasi kemudahan tool dengan memberikan kuisioner kepada 15 
mahasiswa Sistem Informasi. 

Studi kasus dilakukan dengan menguji 6 project mahasiswa Sistem 
Informasi yang memiliki method dan return value. Proses pengujian dilakukan 
terhadap form login, tambah data, ubah data, lihat data, dan hapus data. Kemudian 
dari proses evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil perbandingan evaluasi 
code coverage yaitu 45,48% sebelum meggunakan tool dan 40,95%  sesudah 
menggunakan tool, serta memiliki selisih 4,53% dari sistem maka dapat dikatakan 
masih cukup baik dibandingkan dengan hasil responden. Namun, tool ini memiliki 
keterbatasan dalam pengujian project yang menggunakan framework, sedangkan 
evaluasi kemudahan tool didapatkan rata-rata sebesar 3,2 dari maksimal nilai 5 
sehingga dapat dikatakan bahwa tool ini dalam kategori baik. 
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