
108 

 

KODE UNIT : J.62010.033.02 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengujian Unit Program 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam melakukan uji coba unit program. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menentukan 
kebutuhan uji coba 
dalam pengembangan  

1.1 Prosedur uji coba aplikasi 
diidentifikasikan sesuai dengan software 
development life cycle. 

1.2 Tools uji coba ditentukan. 

1.3 Standar dan kondisi uji coba diidentifikasi. 

2. Mempersiapkan 
dokumentasi uji coba  

 

2.1 Kebutuhan untuk uji coba ditentukan. 

2.2 Uji coba dengan variasi kondisi dapat 
dilaksanakan. 

2.3 Skenario uji coba dibuat. 

3. Mempersiapkan data 
uji 

3.1 Data uji unit tes diidentifikasi. 

3.2 Data uji unit tes dibangkitkan. 

4. Melaksanakan 
prosedur uji coba 

4.1 Skenario uji coba didesain. 

4.2 Prosedur uji coba dalam algoritma 
didesain. 

4.3 Uji coba dilaksanakan. 

5. Mengevaluasi hasil uji 
coba 

5.1 Hasil uji coba dicatat. 

5.2 Hasil uji coba dianalisis. 

5.3 Prosedur uji coba dilaporkan. 

5.4 Kesalahan/error diselesaikan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

 Unit kompetensi ini berlaku untuk proses menguji unit program untuk 

mendapatkan unit program yang sesuai dengan spesifikasi yang 

diberikan. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Spesifikasi unit yang akan diuji 

2.1.2 Perangkat lunak pemrograman yang sesuai 
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2.1.3 Peralatan komputer yang sesuai 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Dokumen spesifikasi unit 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1  Standar Kode Program 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik di TUK dan/atau 

di tempat kerja.  

1.2 Permasalahan diberikan kepada programmer dengan memberikan 

suatu unit program dan mendemonstrasikan proses pengujian. 

 

2.  Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.023.02 : Membuat Dokumen Kode Program  

2.2 J.620100.009.02 : Menggunakan Spesifikasi Program  

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pembuatan program dalam bahasa tertentu 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools pengujian 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1  Cekatan 
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4.2  Teliti 

 

5.  Aspek kritis 

5.1  Melaksanakan uji unit program 
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KODE UNIT : J.620100.034.02 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengujian Integrasi  Program 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mendeskripsikan sikap, 

kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan 

pengujian integrasi dari setiap modul program yang 

telah dibuat. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1.  Mempersiapkan 
dokumentasi peralatan 
dan lingkungan 
pengujian integrasi 

1.1 Peralatan pengujian ditentukan sesuai 
dengan kebutuhan pengujian. 

1.2 Dokumen pendukung pengujian 
disiapkan. 

2.  Mempersiapkan data 
uji 

2.1 Data uji integrasi program diidentifikasi. 

2.2 Data uji integrasi program dibangkitkan. 

3.  Melaksanakan 
pengujian integrasi 

3.1 Modul program dijalankan sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan. 

3.2 Data atau kondisi sebagai masukkan, 
diimplementasikan ke dalam program. 

3.3 Hasil pengujian dicatat dalam lembar 
pengujian. 

4.  Menganalisis data 
pengujian integrasi 

4.1 Modul yang terkait dianalisis sesuai 
dengan standar pengembangan perangkat 
lunak yang berlaku. 

4.2 Data hasil keluaran dievaluasi 
kesesuaiannya dengan data yang 
direncanakan. 

4.3 Status pada lembar pengujian dari hasil 
perbandingan data tersebut dicatat ke 
dalam lembar pengujian. 

4.4 Kondisi data yang tidak sesuai dan 
perkiraan kondisi tersebut dicatat ke 
dalam lembar hasil uji. 

5.  Melaporkan hasil 
pengujian integrasi 

5.1 Peralatan yang digunakan untuk 
pengujian dicatat ke dalam lembar 
peralatan pengujian. 

5.2 Kondisi yang terjadi selama pengujian 
dicatat ke dalam lembar pengujian.  

5.3 Data yang diimplementasikan dan data 
hasil pengujian dicatat. 

5.4 Analisis hasil pengujian dicatat sesuai 
dengan standar dokumentasi 
pengembangan perangkat lunak yang 
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

berlaku. 

6.  Melaporkan 
dokumentasi 
pengujian 

6.1 Hasil pengujian didokumentasikan 
menjadi laporan. 

6.2 Dokumentasi hasil pengujian dilaporkan. 

6.3 Dokumentasi hasil pengujian diarsipkan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Modul merupakan komponen dari program aplikasi. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 ATK 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Lembar pengujian 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

4. Norma dan Standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 SNI ISO/IEC 20000-1:2009 Teknologi Informasi Manajemen 

Layanan Bagian 1 Spesifikasi 
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PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik di TUK dan/atau 

di tempat kerja.  

1.2 Permasalahan diberikan kepada programmer dengan memberikan 

sekumpulan modul program dan mendemonstrasikan proses 

pengujian. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 

2.1 J.620100.023.02 : Membuat Dokumen Kode Program  

 

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Dibutuhkan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Membuat algoritma pemrograman lanjut 

3.1.2 Membuat struktur data 

3.1.3 Menggunakan spesifikasi program 

3.1.4 Menulis program lanjut 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Mengoperasikan sistem komputer 

3.2.2 Mengoperasikan piranti lunak sesuai kebutuhan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Disiplin 

4.2 Teliti 

4.3 Tanggung jawab 

4.4 Kerjasama dalam tim 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam menjalankan modul program sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan 
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KODE UNIT : J.620100.035.02 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengujian Program Sistem 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan pengujian sistem dari seluruh 

arsitektur program yang telah dibuat. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mempersiapkan 
dokumentasi 
peralatan dan 
lingkungan pengujian 
integrasi  

  

1.1 Peralatan pengujian disiapkan sesuai 
dengan kebutuhan pengujian. 

1.2 Dokumen pendukung pengujian 
disiapkan. 

1.3 Tim yang terlibat di dalam pelaksanaan 
pengujian ditentukan. 

2. Mempersiapkan data 
uji 

2.1 Data uji sistem program diidentifikasi. 

2.2 Data uji sistem program dibangkitkan. 

3. Melaksanakan 
pengujian sistem 

3.1 Sistem dijalankan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan. 

3.2 Pengujian sistem dilaksanakan dengan 
masukan data uji perkasus. 

3.3 Hasil pengujian dicatat dalam lembar 
pengujian. 

4. Menganalisa data 
pengujian sistem 

4.1 Spesifikasi program dipenuhi. 

4.2 Data yang dihasilkan dengan data yang 
diharapkan dibandingkan. 

4.3 Status pada lembar pengujian dari hasil 
perbandingan data tersebut dicatat. 

4.4 Kondisi data yang tidak sesuai dan 
perkiraan kondisi tersebut dicatat. 

5. Melaporkan hasil 
pengujian sistem 

5.1 Peralatan yang digunakan untuk 
pengujian dicatat. 

5.2 Kondisi yang terjadi selama pengujian 
dicatat. 

5.3 Data yang dimasukkan dan data hasil 
pengujian dicatat. 

5.4 Analisa hasil pengujian dicatat. 

6. Melaporkan 
dokumentasi 
pengujian 

6.1 Dokumentasi hasil pengujian dilaporkan. 

6.2 Dokumentasi hasil pengujian diarsipkan. 
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BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk proses menguji program 

sebagai satu sistem untuk mendapatkan program aplikasi  yang 

sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. 

1.2 Uji Sistem Program sering disebut sebagai Factory Acceptance Test 

pada instansi-instansi tertentu. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Spesifikasi aplikasi yang akan diuji 

2.1.2 Perangkat lunak pemrograman yang sesuai 

2.1.3 Peralatan komputer yang sesuai 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Dokumen spesifikasi aplikasi 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standar Kode Program 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik di TUK dan/atau 

di tempat kerja.  

1.2 Permasalahan diberikan kepada programmer dengan memberikan 

berbagai unit program dan mendemonstrasikan proses pengujian 

menjadi satu aplikasi lengkap. 
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2. Persyaratan kompetensi 

2.2 J.620100.023.02: Membuat Dokumen Kode Program  

2.3 J.620100.009.02: Menggunakan Spesifikasi Program  

2.4 J.620100.034.01: Melaksanakan Pengujian Integrasi Program 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pembuatan program dalam bahasa tertentu 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools pengujian 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1  Cekatan 

4.2  Teliti 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menjalankan sistem sesuai prosedur 
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KODE UNIT : J.620100.036.02 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengujian Kode Program secara 

Statis 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan pengujian suatu kode program 

secara statis. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

1. Mempersiapkan 
dokumentasi peralatan 
dan lingkungan 
pengujian statis 

1.1 Peralatan pengujian disiapkan sesuai 

dengan kebutuhan pengujian. 

1.2 Dokumen pendukung pengujian 

disiapkan. 

1.3 Tim yang terlibat di dalam pelaksanaan 

pengujian ditentukan. 

2. Membuat program 
driver test/stub 

2.1 Program driver test dibuat.  

2.2 Program stub dibuat. 

2.3 Hasil pengujian dicatat dalam lembar 

pengujian. 

3. Melaksanakan 
pengujian 

3.1 Kode program (unit/ modul program) yang 

akan diuji, diintegrasikan dalam program 

driver test dan stub. 

3.2 Program pengujian dikompilasi. 

3.3 Hasil pengujian dicatat. 

4. Mengukur aplikasi 
ketika stress test 
dijalankan 

4.1 Data-data yang penting untuk diukur 

ketika stress test diidentifikasikan. 

4.2  Situasi kondisi serta performa aplikasi 

tercatat dan terukur. 

4.3 Hasil pengujian dicatat. 

5. Menganalisis data 
pengujian 

5.1 Data yang dihasilkan dibandingkan 

dengan data yang diharapkan. 

5.2 Kondisi tidak sesuai dicatat. 

6. Melaporkan 
dokumentasi pengujian 

6.1 Peralatan yang digunakan untuk 

pengujian dicatat. 

6.2 Kondisi yang terjadi selama pengujian 

dicatat. 

6.3 Data hasil pengujian dicatat. 

6.4 Analisa hasil pengujian dicatat. 

 

 



118 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel  

1.1 Unit ini berhubungan dengan melaksanakan pengujian suatu 

kode program secara statis.  

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat lunak yang diuji  

2.1.2 Skenario pengujian 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1. Konteks penilaian 

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: tulisan, 

demonstrasi/praktik di TUK dan/atau di tempat kerja.  

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.023.02: Membuat Dokumen Kode Program  

2.2 J.620100.009.02: Menggunakan Spesifikasi Program  

2.3 J.620100.033.01: Melaksanakan Pengujian Unit Program 

2.4 J.620100.035.01: Melaksanakan Pengujian Program Sistem 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Membuat algoritma pemrograman lanjut  

3.1.2 Membuat struktur data  

3.1.3 Menggunakan spesifikasi program  

3.1.4 Menulis program lanjut 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Mengoperasikan sistem komputer  

3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak terkait 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 

4.2 Kemampuan mengomunikasikan informasi dan mengemukakan ide 

4.3 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.4 Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

mengorganisasikan informasi 

4.5 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.6 Kemampuan untuk menggunakan teknologi 

 

5. Aspek kritis  

5.1 Kemampuan memahami analisa pengujian  
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KODE UNIT : J.620100.037.01 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Stress Test 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan 

melaksanakan stress test untuk menguji aplikasi 

dengan karakteristik load sedekat mungkin dengan 

load sewaktu production. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

1. Menentukan target 
load yang mendekati 

production 

1.1 Karakteristik load production 
diidentifikasi. 

1.2 Target load stress test dibuat. 

2. Membuat skenario 
stress test 

2.1 Fitur pada aplikasi yang paling sering 
diakses diidentifikasi. 

2.2 Skenario mencakup seluruh fitur 
tersebut dibuat. 

3. Membuat simulator 
stress test sesuai 
skenario 

3.1 Program yang mensimulasikan skenario 
stress test dibuat. 

3.2 Data-data pendukung kelancaran stress 
test dibuat. 

4. Mengukur aplikasi 
ketika stress test 
dijalankan 

4.1 Data-data yang penting untuk diukur 
ketika stress test diidentifikasi. 

4.2  Situasi kondisi serta performa aplikasi 
tercatat dan terukur. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Load adalah beban aplikasi yang muncul ketika banyak 

pengguna yang sedang mengakses aplikasi tersebut. 

1.2 Production adalah fase aplikasi digunakan oleh bisnis secara 

langsung. 

  

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis untuk 

melihat kode 

2.1.2 Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat dan 

menjalankan program 
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2.1.3 Aplikasi yang menjadi tujuan dijalankannya stress test 

2.2  Perlengkapan 

2.2.1 Spesifikasi aplikasi terkait jumlah dan frekuensi 

penggunaan 

 

3 Peraturan yang diperlukan 

     (Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

panduan instalasi tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium dan diterapkan secara individu atau kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, dan aplikasi yang akan menjadi tujuan 

pelaksanaan stress test. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.017.02: Mengimplementasikan Pemrograman       

Terstruktur 

2.2 J.620100.018.02: Mengimplementasikan Pemrograman Berorien-

tasi Objek 

2.3 J.620100.022.02: Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Konsep simulasi 

3.1.1 Konsep algoritma 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Penggunaan tools-tools yang membantu pelaksanaan stress 

test 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1  Disiplin 

4.2  Analitis 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Kesesuaian antara skenario pengujian yang dibuat dengan fitur 

utama (terpenting) dari aplikasi yang paling sering diakses 
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KODE UNIT : J.620100.038.01 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT) 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan pengujian oleh pengguna, biasa 

disebut dengan istilah User Acceptance Test (UAT) 

untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian aplikasi. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

1. Membuat skenario UAT 1.1 Fitur-fitur yang merepresentasikan 
kelayakan dan kesesuaian aplikasi 
diidentifikasi. 

1.2 Skenario terkait fitur-fitur terpilih dibuat. 

2 Menjalankan skenario 
UAT 

2.1 Data pendukung pelaksanaan skenario 
dibuat. 

2.2 Kelayakan dan kesesuaian aplikasi 
berdasarkan skenario UAT diukur. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 User Acceptance Test (UAT) adalah pengujian yang dilakukan oleh 

pengguna untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian aplikasi 

dengan software requirement yang diberikan oleh pengguna. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis untuk 

melihat kode 

2.1.2 Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat dan 

menjalankan program 

2.1.3 Aplikasi yang akan diukur 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Spesifikasi aplikasi dan requirement aplikasi 
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3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

panduan instalasi tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium dan diterapkan secara individu atau kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, dan aplikasi yang akan menjadi tujuan 

pelaksanaan UAT. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.034.02 : Melaksanakan Pengujian Integrasi Program 

2.2 J.620100.035.02 : Melaksanakan pengujian Program Sistem 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Konsep software testing   

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Teliti 

4.2   Analitis 
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4.3   Disiplin 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Kemampuan mengembangkan skenario yang mencakup fitur 

utama dan penting dari aplikasi 

 




