
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem 

Sistem menurut Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan sistem bisa 

berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari 

gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Sedangkan sistem yang 

bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk mencapai suatu 

tujuan (Davis, 2012). 

 
2.2 Informasi 

Berikut ini beberapa pendapat mengenai pengertian informasi:  

1. Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara 

tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima (Sutarman, 2012). 

2. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna atau 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Hidayat, 2010). 

3. Informasi adalah data yang sudah mengalami pemrosesan sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan oleh pengunanya dalam membuat keputusan 

(Samiaji, 2009).  

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa “Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga 

mempunyai arti untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan”. 
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2.3 Sistem Informasi 

(Laudon & Laudon, 2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

sistem informasi adalah suatu komponen yang saling bekerja satu sama lain untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga menyebarkan informasi untuk 

mendukung kegiatan suatu organisasi, seperti pengambilan keputusan, koordinasi, 

pengendalian, analisis masalah, dan juga visualisasi dari organisasi. 

Tokoh lainnya, yaitu (Stair & George, 2010) mengatakan bahwa sistem 

informasi merupakan suatu perangkat elemen atau komponen yang saling terkait 

satu sama lain, yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga 

menyebarkan data dan juga informasi, serta mampu untuk memberikan feedback 

untuk memenuhi tujuan suatu organisasi. 

 
2.4 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Menurut (DEPDIKBUD01, 2012) pengertian pendaftaran adalah sebagai 

berikut: “Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu pencatatan 

nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.” Jadi, pendaftaran adalah proses 

pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang 

digunakan dalam proses pendaftaran. 

Prosedur di UNIPA Surabaya (berdasarkan SOP) 

1. Persiapan penerimaan mahasiswa baru. 

2. Pendaftaran mahasiswa baru-reguler jalur tes. 

3. Pendaftaran mahasiswa baru-reguler jalur nir-tes, mahasiswa 

transfer/pindahan dan program pascasarjana (S-2). 

4. Persiapan seleksi mahasiswa baru-reguler jalur tes. 

5. Seleksi mahasiswa baru-reguler jalur tes. 
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6. Pengumuman hasil seleksi-mahasiswa regular jalur tes. 

7. Pengumuman hasil seleksi-mahasiswa regular jalur unggulan/nir tes, 

mahasiswa pindahan/transfer dan pasca sarjana. 

8. Pembayaran biaya pendidikan. 

9. Daftar ulang-mahasiswa baru. 

10. Daftar ulang-mahasiswa lama. 

11. Masa pengenalan mahasiswa baru. 

12. Evaluasi penerimaan mahasiswa dan MPMB. 

 
1.5 Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa 

2.5.1 Tes Potensi Akademik 

Tes Potensi Akademik (TPA) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk 

mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan (akademis). Tes 

ini juga sering dihubungkan dengan kecerdasan seseorang. TPA ini juga identik 

dengan tes GRE (Graduate Record Examination) yang sudah menjadi standar 

internasional TPA adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan 

kemampuan seseorang di bidang keilmuan (akademis). Tes ini juga sering 

dihubungkan dengan kecerdasan seseorang. Tes Potensi Akademik ini juga 

identik dengan tes GRE (Graduate Record Examination) yang sudah menjadi 

standar internasional. 

Adapun, Tes Potensi Akademik ini umumnya memiliki empat jenis soal. 

Yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, tes logika, dan tes spasial 

atau gambar. 
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1. Tes verbal berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang kata 

dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan 

kata), tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata. 

2. Tes angka berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka, dalam 

rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmetik 

(hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka dan tes angka dalam 

cerita. 

3. Tes logika berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan 

pemecahan persoalan secara logis atau masuk akal. Tes logika ini meliputi tes 

logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan (silogisme), tes logika 

cerita dan tes logika diagram. 

Tes gambar berfungsi mengukur daya logika ruang yang dimiliki 

seseorang. Tes ini meliputi antara lain tes padanan hubungan gambar, tes seri 

gambar, tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar dan tes identifikasi 

gambar. 

 
2.5.2 Tes Wawancara 

Menurut (Sugiyono, 2010) paradigma penelitian secara garis besar dibagi 

menjadi dua. Paradigma pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dalam prosesnya akan berhubungan dengan model-model matematik, 

dan statistik. Sedangkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak 

menggunakan model-model matematik, statistik. Proses penelitian dimulai dengan 

menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam 

penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya, 
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peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Salah satu bentuk pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

kualitatif adalah wawancara. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai 

orang karena orang cenderung menjawab dengan singkat. 

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan 

dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan 

pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau pada penelitian kuantitatif. 

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai 

tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih 

dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua 

percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau 

partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti 

pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan 

informasi dari satu sisi saja. Oleh karena itu, hubungan asimetris harus tampak. 

Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, 

dan pemikiran partisipan. Penilaian tes wawancara identitas diri kita, sejarah 

pendidikan, dari mana sumber kita mendapat informasi perguruan tinggi yang kita 

daftar, alasan kita mengapa memilih perguruan tinggi dan jurusan tersebut, 

seberapa jauh pengetahuan kita tentang perguruan serta jurusan yang kita ambil. 
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2.5.3 Tes Bakat 

Tes bakat yang dilakukan untuk seleksi mahasiswa baru meliputi: 

a. Tes Kesehatan 

Pada tes kesehatan ini calon peserta aplikan akan diperiksa dalam aspek 

kesehatan seperti pemeriksaan buta warna, mata minus maupun pemeriksaan bila 

siswa memiliki tato dan tindik untuk laki-laki. 

b. Tes Fisik 

Tes fisik dalam ujian masuk Universitas digunakan untuk melihat 

kemampuan fisik dari calon peserta aplikan. Biasanya calon peserta aplikan akan 

disuruh berlari keliling lapangan, push up, sit up, dan tes fisik yang lain. 

 
2.6 Short Message Services (SMS) 

Menurut (Riadi, 2016),” Short Message Service (SMS) merupakan layanan 

yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (nirkabel), 

memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antar 

terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal”. SMS 

berupa pesan teks, jumlah karakter pada setiap pengiriman bergantung pada 

operatornya. Operator selular di Indonesia umumnya membatasi 160 karakter 

untuk satu pengiriman dan penerimaan SMS. Selain itu SMS merupakan metode 

store dan forward sehingga keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon 

selular penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif atau diluar service 

area, penerima tetap dapat menerima SMS-nya apabila telepon selular tersebut 

sudah aktif kembali 
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2.6.1 Short Message Service Center (SMSC) 

Menurut (Gunawan, 2003), ”pada saat mengirim SMS dari handphone, 

SMS tersebut tidak langsung dikirim pada handphone tujuan, akan tetapi dikirim 

terlebih dahulu ke SMSC, lalu SMS tersebut diteruskan pada handphone tujuan.” 

 

 

 
Gambar 2.1 Short Message Service Center (SMSC) 

 
Dengan adanya SMSC ini kita dapat mengetahui status dari pesan SMS yang 

telah dikirim, apakah telah sampai atau gagal diterima oleh handphone tujuan. 

Apabila handphone tujuan dalam keadaan aktif dapat menerima SMS yang 

dikirim, akan mengirimkan kembali pada konfirmasi ke SMSC yang 

menyatakan bahwa pesan telah diterima. Kemudian SMSC mengirimkan 

kembali status tersebut pada pengirim. Jika handphone tujuan dalam keadaan 

tidak aktif, SMS yang dikirim akan disimpan pada SMSC sampai period-

validity terpenuhi. 

 
2.6.2 SMS Gateway 

Menurut (Faesal, 2016), ”SMS gateway adalah teknologi mengirim, 

menerima dan bahkan mengolah SMS melalui komputer dan sistem komputerisasi 

biasanya digunakan pada aplikasi bisnis baik kepentingan promosi, penyebaran 

informasi pada pengguna.” Seperti kita ketahui, pada jaman sekarang, hampir 

 



14 
 

semua individu telah memiliki telepon selular (handphone), bahkan ada individu 

yang memiliki lebih dari satu handphone. SMS merupakan salah satu fitur pada 

handphone yang pasti digunakan oleh pengguna (user), baik untuk mengirim, 

maupun untuk menerima SMS. Bagi perusahaan, hal ini dimanfaatkan dengan 

baik dalam hal pemasaran dan pengumuman terhadap pelanggan (customer) 

perusahaan mereka. Data nomor handphone disimpan dalam database perusahaan 

dan ketika terdapat informasi atau layanan terbaru dapat memanfaatkan SMS 

gateway dalam proses. 

 

 

Gambar 2.2 SMS Gateway 

 
Aplikasi SMS gateway akan mendeteksi network setiap operator yang 

akan digunakan dan setelah itu akan langsung diteruskan ke dalam aplikasi. 

Modem berfungsi untuk menjalankan aplikasi dan dapat menerima SMS yang 

dikirimkan oleh operator baik request dari pelanggan. Segala reguest akan 

diproses oleh aplikasi dan akan diteruskan oleh SMS gateway agar dapat diterima 

dan dilakukan pemprosesan data, dan request dari pelanggan akan dapat diterima 

dengan benar.  

 



15 
 

Sistem SMS gateway juga membutuhkan koneksi database agar request 

dari pelanggan dapat tersimpan. Database berfungsi menyimpan transaksi yang 

terjadi setiap harinya. Permintaan akan diproses dan dapat diketahui request 

terjadi dalam suatu transaksi. Dari segi kecepatan SMS, semakin banyak terminal 

(handphone atau modem) yang terhubung ke komputer, maka semakin cepat 

proses pengiriman SMS. 

 
2.7 Database 

Database adalah kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian 

rupa hingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat. Isi 

dari database adalah metadata, yaitu data yang menjelaskan tentang struktur dari 

data itu sendiri. Data dalam database sendiri diklarifikasikan jenisnya dan 

disimpan didalam wadah tersendiri, yang disebut tabel. Tabel adalah suatu entitas 

yang tersusun atas kolom (field) dan baris (record). Di dalam database juga 

mengenal constraint, yaitu aturan atau batasan yang didefinisikan nilai atau data 

yang dapat disimpan di dalam database, antara lain melalui operasi INSERT, 

UPDATE dan DELETE. (Raharjo, 2011) (Zainal A dan Noehi, 2005) Constraint 

dibedakan menjadi empat, antara lain:  

a. Primary key 

Primary key adalah aturan untuk memastikan bahwa setiap baris data didalam 

suatu tabel bersifat unik (berbeda antara baris yang satu dengan yang lainnya), 

primary key diterapkan pada kolom tabel untuk dijadikan sebagai pembeda 

antar baris tabel.  
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b. Foreign key 

Foreign key berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel 

yang nilainya mengacu ke tabel lain. Dimana nilai yang diisikan ke dalam 

kolom foreign key pada suatu tabel harus diacu/diambil dari kolom primary 

key pada tabel lain. Karena jika memasukkan nilai ke dalam kolom foreign key 

dimana nilai tersebut tidak terdapat pada tabel yang diacu, maka server 

database akan menolak cara menampilkan pesan kesalahan. Aturan dalam 

pendefinisian foreign key: 

1. Satu tabel dapat memiliki lebih dari satu foreign key 

2. Kolom yang diacu harus didefinisikan sebagai primary key atau unique 

3. Foreign key tidak bersifat unik. 

c. Unique 

Unique sama seperti primary key, yaitu untuk memastikan bahwa setiap baris 

data yang terdapat dalam suatu tabel bersifat unik (tidak sama). 

d. Check 

Check berfungsi untuk membatasi nilai-nilai yang dapat dimasukkan ke dalam 

suatu kolom didalam tabel. Contohnya, kolom ‘JENIS_KELAMIN’ nilainya 

dapat kita batasi, misalnya hanya berupa ‘PRIA’ dan ‘WANITA’ saja. Selain 

nilai tersebut, server database akan menolak. 

 
2.8 MySQL 

Menurut Nugroho (2014), MySQL adalah software atau program aplikasi 

database, yaitu software yang dipakai untuk menyimpan data berupa informasi 

teks dan juga angka. Dengan menggunakan database MySQL, maka data yang 

tersimpan didalam database dapat diakses secara bersamaan menggunakan 
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beberapa komputer yang berbeda, konsep ini sering disebut dengan sistem multy 

user. Sedangkan untuk konsep sistem client/server. Database MySQL diinstal 

pada sebuah komputer pusat (server) yang tersimpan diruang server, kemudian 

datanya diakses melalui komputer yang diinstall dengan program client yang 

letaknya berbeda dengan tempat server. Database MySQL adalah software yang 

tidak memiliki interface (tampilan antarmuka) visual. Perintah dasar MySQL 

adalah SQL (Structure Query Language) dimana dapat diakses menggunakan 

DOS (Disk Operation System) Prompt atau Command prompt perintah dasar 

MySQL disebut dengan perintah Data Definition Statement (DDS), didalamnya 

terdapat 3 perintah utama, yaitu: 

1. Create Perintah untuk membuat database baru, membuat tabel 

dan struktur datanya. 

2. Alter  Perintah untuk memperbaiki nama database, nama tabel 

dan struktur datanya. 

3. Drop Perintah untuk menghapus nama database dan nama 

tabel. 

Sedangkan untuk penampilan data, memperbaiki data dan menghapus 

data. Perintah SQL yang digunakan adalah perintah Data Manipulation Statement 

(DML), didalamnya ada 4 perintah utama, yaitu: 

1. Insert  Perintah nutuk menyimpan data atau memasukkan data 

ke dalam tabel. 

2. Select  Perintah untuk menampilkan data atau mengambil data 

yang ada didalam tabel. 

3. Update  Perintah untuk memperbaiki data atau mengubah data 
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yang sudah ada didalam tabel. 

4. Delete Perintah untuk menghapus data yang ada didalam tabel. 

  
Menurut Raharjo (2011) MySQL adalah software RDBMS (atau server 

database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung 

data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak pengguna (multi-user) 

dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-

threaded). 

Ada beberapa kelebihan pada MySQL: 

a. Fleksibel: MySQL dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop 

maupun aplikasi web, baik menggunakan PHP, JSP, Java, Delphi, C++ 

maupun yang lainnya.  

b. Performa Tinggi: MySQL mempunyai mesin query dengan performa tinggi, 

yang bisa membuat proses transaksional menjadi lebih cepat. 

c. Lintas Platform: MySQL bisa digunakan pada platform (dalam hal ini Sistem 

Operasi) yang beragam, bisa menggunakan Microsoft Windows, Linux, atau 

UNIX. Dari hal tersebut, proses migrasi data (bila dibutuhkan) antar sistem 

operasi bisa dilakukan lebih mudah. 

d. Gratis: MySQL dapat digunakan atau bisa di unduh secara gratis tanpa biaya, 

tapi ada juga software MySQL yang bersifat komersial, yang tentunya juga 

memiliki tambahan kemampuan spesifik dan mendapat pelayanan dari 

technical support. 

e. Proteksi Data yang Handal: MySQL menyediakan mekanisme yang canggih 

untuk menangani perlindungan terhadap keamanan data, dengan menyediakan 

fasilitas manajemen user, enkripsi data, dan lain sebagainya. 
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f. Komunitas Luas: MySQL memiliki komunitas yang luas dikarenakan 

penggunanya banyak. Komunitas ini berguna sebagai pemberi solusi apabila 

mendapatkan permasalahan dalam penggunaan MySQL dengan cara melalui 

atau mengikuti forum. 

 
2.9 PHP Hypertext Preprocessor 

Menurut Nugroho (2013) PHP Hypertext Prepocessor (PHP) merupakan 

bahasa pemrograman berbasis web atau bahasa program yang digunakan untuk 

membuat aplikasi berbasis web (Website, blog atau aplikasi web). PHP merupakan 

bahasa program yang bisa dijalankan di sisi server atau sering disebut dengan 

“side server language”. Jadi program yang dibuat dengan kode PHP tidak bisa 

berjalan kecuali dia dijalankan pada server web, tanpa adanya server web yang 

terus berjalan dia tidak akan bisa dijalankan. 

Karena berbasis web, maka aplikasi yang dibuat dengan PHP adalah 

berbasis web. Hasil dari PHP adalah berbentuk web, baik itu website (web pribadi, 

web portal berita, web profile perusahaan, dll). Hasilnya bisa dilihat dengan 

menjalankan web browser. PHP tidak ada aplikasi/software nyata yang bisa kita 

jalankan untuk menuliskan kodenya, butuh aplikasi editor untuk membuat kode 

program PHP, contohnya seperti editor Notepad++ atau editor lainnya. PHP 

adalah bahasa programnya, dalam membuat website ataupun aplikasi berbasis 

web, bukan hanya kode PHP saja yang kita butuhkan tetapi juga menggunakan 

kode HTML (Hyper Text Markup Language) untuk desain tampilan, yaitu 

mengatur teks, tabel dan juga membuat form. Selain itu butuh CSS (Cascading 

Style Sheets) sebagai kode pemanis web, yang bisa jadi pengganti HTML. Jadi, 

dalam membuat web pasti menggunakan kode HTML, CSS dan PHP. 
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2.10 Tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2010) didalam software development life cycle 

terdapat beberapa model diantaranya adalah model waterfall, terkadang disebut 

sebagai siklus hidup klasik, menunjukkan sistematis, pendekatan sekuensial untuk 

penyebaran perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi permintaan 

pelanggan dan berlangsung melalui perencanaan, pemodelan, construction dan 

deployment yang berakhir pada dukungan yang berkelanjutan dari terselesainya 

software. 

 

 

Gambar 2.3 SDLC dengan metode Waterfall (Pressman, 2010) 

 
1. Communication (komunikasi) 

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap 

untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, 

artikel, maupun dari internet. 

2. Planning (perencanaan) 

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini menggambarkan tugas-tugas teknis yang dilakukan, 

sumber daya yang dibutuhkan, produk yang harus dihasilkan, dan jadwal-jadwal 

kerja termasuk rencana yang akan dilakukan. 
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3. Modeling (pemodelan) 

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan-kebutuhan 

menjadi sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

Coding. Proses ini berfokus pada rancangan struktural data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 

4. Construction (konstruksi) 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan 

inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, 

artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap perangkat lunak yang 

telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

perangkat lunak tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.  

5. Deployment (pengoperasian) 

Tahapan ini bisa dikatakan akhir dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem 

perangkat lunak yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software 

yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

 
2.11 Testing 

Menurut (Romeo, 2003), testing adalah proses pemantapan kepercayaan 

akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Testing software 

adalah proses mengoperasikan software dalam suatu kondisi yang dikendalikan 

untuk verifikasi, mendeteksi error dan validasi. Verifikasi adalah pengecekkan 
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atau pengetesan entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan 

konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah 

ditetapkan. Validasi adalah melihat kebenaran sistem apakah proses yang telah 

dituliskan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Deteksi error 

adalah testing yang berorentasi untuk membuat kesalahan secara intensif, untuk 

menentukan apakah suatu hal tersebut tidak terjadi. Test Case merupakan suatu 

tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi ataupun 

hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini, 

adalah sebagai berikut: 

Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi black 

box testing. 

 
2.12 Black Box Testing 

Menurut Romeo (2003), Black box testing dilakukan tanpa adanya suatu 

pengetahuan tentang detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites, 

juga disebut sebagai fungsional testing. Black box testing berfokus pada 

kebutuhan fungsional pada software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari 

software. 

Dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat 

menggunakan kebutuhan fungsional pada suatu program. Black box testing 

dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah sebuah software telah bebas dari 

error dan fungsi-fungsi yang diperlukan telah berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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