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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) menjadi salah satu solusi bagi 

perusahaan dengan bisnis yang kompleksitasnya tinggi. Sistem ERP merupakan 

sebuah sistem yang mendukung proses bisnis dengan menyediakan informasi 

secara realtime yang terintegrasi antar divisi-divisi fungsional perusahaan. Dengan 

adanya ERP, perusahaan dapat memanipulasi data atau informasi dalam jumlah 

yang besar untuk diolah dan ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh 

karena itu sistem ERP memiliki peran yang vital bagi keunggulan kompetitif pada 

sebuah perusahaan.  

PT Wave Consulting Indonesia sendiri menciptakan produk ERP yang 

dinamakan Vontis, dimana sistem ERP ini dapat membantu dalam proses 

managing inventory jadi program ini lebih berfokus terhadap pergerakan barang. 

Vontis ini termasuk salah satu produk yang masih baru atau dini dalam proses 

pembuatannya, sehingga program tersebut masih bisa dikatakan belum stabil dan 

sering mengalami bug ataupun error. Dengan demikian tim Quality Assurance 

dibutuhkan dalam hal ini. Pada tanggal 3 Januari 2018, program magang resmi 
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dijalankan di PT. Wave Consulting Indonesia dimana perusahaan tersebut 

termaksuk dalam kategori digital agency IT rumahan atau biasa disebut sebagai 

Software House. Alasan mengapa PT Wave Consulting Indonesia dipilih sebagai 

tempat magang antara lain adalah karena adanya ketertarikan dalam produk yang 

dikembangkan oleh PT Wave Consulting Indonesia dan perusahaan yang dipilih 

tidak terlalu besar dengan tujuan agar dapat berkontribusi dan mendapatkan 

pengalaman lebih dalam proses magangnya.  

Quality Assurance merupakan posisi yang ditempatkan pada saat magang 

dilakukan di PT. Wave Consulting Indonesia. Dalam kegiatan magangnya, 

kepercayaan diberikan oleh direktur perusahaan untuk belajar mendalami, serta 

menguji produk Vontis sesuai dengan tugas dari Quality Assurance. Oleh karena 

itu, laporan magang ini berfokus pada menganalisa produk yang dibuat atau 

dikembangkan oleh PT. Wave Consulting Indonesia yang telah dikerjakan selama 

periode magang dan dilakukannya analisa terhadap hal – hal yang berkaitan 

dengan produk Vontis.  

 

1.2  Perumusan Masalah 

PT Wave Consulting Indonesia adalah perusahaan agen perangkat lunak 

digital yang mengembangkan produk sekaligus memberikan solusi bisnis dan 

layanan teknologi digital untuk membantu client agar dapat maju ke tingkat yang 
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lebih tinggi sehingga mereka dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan kepada 

pelanggan, stakeholders, dan shareholders mereka. Perusahaan yang sudah 

berjalan selama 6 (enam) tahun tersebut, awalnya hanya bergerak di bidang digital 

agency, kemudian pada tahun 2016, PT Wave Consulting Indonesia mulai 

membuat suatu produk berbasis ERP (Enterprise Resource Planning) dengan 

system cloud dan dinamakan Vontis. Berdasarkan pengamatan dalam menjalankan 

kegiatan magangnya sebagai Quality Assurance, tingkat kesalahan yang terjadi 

pada saat pembuatan dan pengembangan suatu software ataupun produk sangatlah 

tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya human error dalam proses pembuatan 

ataupun pengembangan suatu software yang ditangani oleh divisi Development. PT 

Wave Consulting Indonesia dalam pengembangan serta pembuatan produknya 

menerapkan siklus System Development Life Cycle dan dengan metodologi Agile 

Software Development, yang dimana memerlukan adaptasi cepat dan pengembang 

terhadap perubahan dalam bentuk apapun serta mengikuti keinginan client. 

Dalam proses pembuatan dan pengembangan software atau produk, tentunya 

divisi Quality Assurance yang andal / mahir sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya 

hal tersebut, Wave Consulting percaya bahwa kualitas dari software atau produk 

yang telah dibuat ataupun dikembangkan sangatlah penting sehingga dapat terjaga 

dan keinginan client dapat terpenuhi. PT Wave Consulting Indonesia dipercaya 

bahwa nantinya akan menjadi perusahaan nomor satu di industri digital agency 

dikedepannya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menetapkan sekaligus 
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menerapkan sebuah tipe pengujian manual testing dalam proses uji coba produk 

atau projek yang telah dibuat atau dikembangkan, agar dapat berjalan sesuai 

dengan harapan dan keinginan client. Menanggapi hal tersebut, maka diangkatlah 

dua topik utama yaitu: 

(1) Manual testing, pengujian dilakukan dengan cara manual tanpa 

campur tangan tools, serta melakukan Regression Testing, User 

Acceptance Testing, dan End-to-End Testing terhadap program ERP 

Vontis. 

(2) Pengujian manual testing yang dilakukan berdasarkan acuan dari test 

scenario yang telah dibuat sebelumnya oleh tim Quality Assurance 

pada PT Wave Consulting Indonesia. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Fokus tugas akhir ini ditujukan pada bagaimana manual testing yang 

dijalankan dalam kegiatan magang sesuai dengan test scenario yang telah dibuat 

oleh tim Quality Assurance pada PT Wave Consulting Indonesia. 

Adapun beberapa persyaratan test yang dilakukan adalah: 

1) Spesifikasi perangkat keras 

a) Intel Celeron 1007U Speed Processor 1.5 GHz. 

b) RAM DDR3 2 GB. 

c) Hardisk 500 GB. 
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d) Memiliki koneksi internet melalui paket data cellular atau Wi-Fi. 

e) Memiliki perangkat interaksi website dan software (speaker, keyboard, 

mouse, dan yang lainnya). 

2) Spesifikasi piranti lunak 

a) Memiliki browser Google Chrome. 

b) Menggunakan system operasi yang mendukung browser tersebut serta 

implementasi java yang sesuai. 

Beberapa fungsi utama bagian dari manual testing yang akan dijalankan 

adalah 

1) Dapat melakukan pengujian manual terhadap Vontis sesuai dengan acuan 

dari test scenario yang telah dibuat sebelumnya. 

2) Menemukan kesalahan yang terjadi saat proses pengembangan Vontis 

sebelum diserahkan kepada client. 

3) Melakukan uji coba ulang terhadap module – module yang ada dalam 

Vontis. 

4) Melakukan pengecekan kembali agar pengembangan Vontis kearah yang 

sesuai dengan keinginan client. 

5) Melakukan UAT dengan client sesuai dengan test scenario yang telah 

dibuat di awal. 

Pengetesan Vontis tidak mencakup hal – hal berikut: 
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1) Pengetesan terhadap modul transport, karena modul tersebut belum jalan 

sebagaimana harusnya. 

2) Pengetesan terhadap modul geolocation, karena modul tersebut tidak 

pernah digunakan oleh client. 

3) Pengecekan terhadap modul finance & accounting, karena terdapat divisi 

tersendiri untuk mengecek modul tersebut. 

Beberapa hal tersebut merupakan hal yang tidak tercakup pada program 

magang. Hal – hal tersebut merupakan tanggung jawab team Quality Assurance 

dan team Finance & Accounting. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari proses magang yang dijalankan ini adalah: 

1) Melakukan manual testing dengan test scenario sesuai masukan tim 

Quality Assurance pada PT Wave Consulting Indonesia. 

2) Memasukkan hasil bug atupun show stopper yang ditemukan pada saat 

pengujian dilakukan kedalam sistem pelacakan issue, Jira. 

1.5  Metodologi Magang 

Metodologi magang yang digunakan adalah black-box testing, karena tim 

Quality Assurance tidak berkecimpung ke dalam arsitekturnya ataupun sumber 

kodenya, penguji hanya berinteraksi langsung dengan sistem user interface (UI) 

dengan memberikan input dan memeriksa outpunya tanpa mengetahui bagaimana 

dan dimana input itu bekerja. 
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Tipe pengujian yang digunakan dalam proses pengetesan applikasi Vontis: 

1) Manual Testing 

Pada tahap awal, proses pengetesan dilakukan secara manual agar 

kesalahan atau bug dapat ditemukan. 

2) End-to-end Testing 

Test dijalankan yang berfokus untuk melihat end to end flow contoh dari 

pembuatan order sampai retur barang dan pengecekan. 

3) Regression Testing 

Test yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

pengembangan sebelumnya dan software yang telah di uji coba berjalan 

sama seperti sebelum adanya perubahan yang dilakukan. 

4) Graphical User Interface (GUI) 

Jenis pengujian perangkat lunak ini bertujuan untuk menguji perangkat 

lunak GUI (Graphical User Interface) dari perangkat lunak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam GUI mockups dan 

dokumen terperinci yang dirancang  

5) User Acceptance Testing  

Metode yang wajib dan harus ada dalam setiap project yang dijalankan, 

biasa dilakukan dengan client / end users. 
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1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 

Kegiatan magang dimulai dari tanggal 3 Januari 2018 hingga 30 April 2018, 

setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja yang telah ditetapkan adalah 

dimulai dari jam 09.00 sampai 17.00 WIB. Kegiatan magang dilakukan di PT. 

Wave Consulting Indonesia yang beralamatkan di Rukan Grand Aries Niaga Blok 

E1 No 2V, RT.1/RW.8, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 11620. Bimbingan dengan satu dosen pembimbing 

dilakukan pada waktu senggang dosen sebelum dan setelah magang selesai. 

Bimbingan dilaksanakan di gedung F lantai 12 ruang FIK. Keterangan 

Perencanaan Kegiatan Magang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perencanaan Kegiatan Magang 

No Aktivitas 

Timeline 

Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Mempelajari Vontis • • •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

2 

Pembelajaran dokumen 

Test Scenario     • •  •  •  •         

3 Melakukan manual testing • • •  • • •  •  • • •  •  •  •  •  •  •  

4 

Pembuatan Laporan 

Magang & Dokumentasi • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini yang berjudul “Pengujian Program ERP Vontis pada PT Wave 

Consulting Indonesia dengan Metode Manual Testing” memiliki badan yang 

terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan serta 

pembatasan masalah terhadap program yang akan di uji secara manual, 

tujuan dari proses pengetesan dilakukan, metodologi pengetesan dalam 

program magang dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori serta konsep apa saja yang digunakan sebagai 

landasan dalam perancangan serta pengujian Vontis. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PT WAVE CONSULTING INDONESIA 

DAN  PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari tempat magang PT. 

Wave Consulting Indonesia serta perusahaan client yang menggunakan 

jasa perusahaan PT. Wave Consulting Indonesia. 

BAB IV: RANCANGAN DAN PROSES PENGUJIAN 
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Bab ini membahas alur pengujian manual yang dilakukan dan contoh 

dari test scenario yang menjadi acuan saat melakukan pengujian serta 

menampilkan satu alur besar dari program ERP tersebut. 

 BAB V : HASIL PENGUJIAN 

Bab ini berisikan alur big flow Vontis yang sudah tidak ada bug 

ataupun show stopper serta summary pengujian yang dilakukan. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari proses pengetesan 

dengan manual testing serta tercapainya tujuan dari Bab I. Saran - 

saran juga disajikan pada bab ini. 

 

 

 

  


