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Objective
• Untuk memperkenalkan dan untuk menjelaskan

pentingnya rekayasa perangkat lunak
• Untuk menetapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan

kunci tentang rekayasa perangkat lunak
• Untuk memperkenalkan isu-isu etis dan profesional dan

untuk menjelaskan mengapa rekayasa perangkat lunak
menjadi perhatian.



•Tanya Jawab tentang rekayasa perangkat lunak
•Tanggung jawab profesional dan etis

TopikTopik

RekayasaRekayasa PerangkatPerangkat LunakLunak
• SEMUA ekonomi negara-negara maju bergantung pada

perangkat lunak.
• Semakin banyak sistem perangkat lunak dikendalikan

Rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan teori-teori, 
metode dan alat untuk pengembangan perangkat lunak
yang profesional.

• Pengeluaran/Output pada perangkat lunak merupakan
bagian signifikan dari GNP di semua negara-negara maju



BiayaBiaya SoftwareSoftware

• Biaya perangkat lunak seringkali mendominasi biaya sistem
komputer. Biaya perangkat lunak pada PC sering lebih
besar daripada biaya hardware.

• Biaya perawatan Software lebih besar daripada biaya untuk
pengembangan. Untuk sistem dengan umur panjang, biaya
pemeliharaan mungkin beberapa kali lipat biaya
pembangunan.

• Rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan biaya
pengembangan perangkat lunak yang efektif



• Apakah software iku?
• Apakah rekayasa perangkat lunak itu?
• Apa perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dan ilmu

komputer?
• Apa perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dan

rekayasa sistem ?
• Apakah yang dimaksud dengan proses perangkat lunak?
• Apa model proses perangkat lunak?
• Apa biaya rekayasa perangkat lunak?
• Apakah yang dimaksud dengan metode rekayasa perangkat

lunak?
• Apakah yang dimaksud dengan CASE (Computer-Aided 

Software Engineering)
• Apa atribut perangkat lunak yang baik?
• Apa saja tantangan utama yang dihadapi rekayasa perangkat

lunak?

Tanya Tanya JawabJawab tentangtentang rekayasarekayasa perangkatperangkat lunaklunak



• Program komputer dan dokumentasi yang terkait seperti
persyaratan, desain model dan user manual.

• Produk perangkat lunak dapat dikembangkan untuk
pelanggan tertentu atau mungkin dikembangkan untuk
pasar umum.

• Produk perangkat lunak mungkin akan
• Generic - dikembangkan untuk dijual ke berbagai

pelanggan yang berbeda misalnya Perangkat lunak PC 
seperti Excel atau Word.

• Dipesan lebih dahulu (kustom) - dikembangkan untuk
satu pelanggan sesuai dengan spesifikasi.

• Perangkat lunak baru dapat dibuat dengan mengembangkan
program-program baru, konfigurasi sistem perangkat lunak
generik atau menggunakan kembali perangkat lunak yang 
ada. 

ApakahApakah Software Software ituitu ??



ApakahApakah RekayasaRekayasa PerangkatPerangkat LunakLunak ituitu ??

• Rekayasa Perangkat Lunak adalah disiplin rekayasa yang 
berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak.

• Rekayasa Perangkat Lunak harus mengadopsi pendekatan
yang sistematis dan terorganisir untuk pekerjaan mereka dan
menggunakan alat dan teknik yang sesuai tergantung pada
masalah yang harus dipecahkan, kendala pengembangan dan
sumber daya yang tersedia.



• Ilmu komputer berkaitan dengan teori dan dasar-dasar; 
Rekayasa Perangkat Lunak berkaitan dengan praktik
pengembangan dan memberikan perangkat lunak berguna.

• Teori ilmu komputer cukup untuk bertindak sebagai
pelengkap; untuk perangkat lunak yang mendukung
rekayasa (seperti misalnya fisika dan teknik elektro). 

ApaApa perbedaanperbedaan antaraantara rekayasarekayasa perangkatperangkat lunaklunak dandan
ilmuilmu komputerkomputer??



ApaApa perbedaanperbedaan antaraantara rekayasarekayasa perangkatperangkat lunaklunak dandan
rekayasarekayasa sistemsistem ??

• Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dari sistem
berbasis komputer termasuk pengembangan perangkat
keras, perangkat lunak dan rekayasa proses. Rekayasa
Perangkat Lunak adalah bagian dari proses ini berkaitan
dengan pengembangan infrastruktur perangkat lunak, 
kontrol, aplikasi dan database dalam sistem.

• Rekayasa sistem terlibat dalam spesifikasi sistem, desain
arsitektur, integrasi dan penyebaran



ApakahApakah yang yang dimaksuddimaksud dengandengan prosesproses perangkatperangkat
lunaklunak??

• Satu set kegiatan yang tujuannya adalah pengembangan
atau evolusi perangkat lunak.

• Kegiatan generic dalam semua proses perangkat lunak
adalah:

• Spesifikasi - sistem apa yang harus dilakukan dan
kendala pembangunan

• Pengembangan - produksi dari sistem perangkat lunak
• Validasi - memeriksa bahwa perangkat lunak adalah apa

yang diinginkan oleh pelanggan
• Evolusi - perubahan perangkat lunak dalam menanggapi

tuntutan perubahan. 



ApaApa model model prosesproses perangkatperangkat lunaklunak??

• Sebuah representasi yang disederhanakan dari proses
perangkat lunak, yang disajikan dari perspektif tertentu.

• Contoh proses perspektif
• Workflow perspective - urutan kegiatan;
• Data Flow perspective - arus informasi;
• Peran / tindakan perspective - siapa yang melakukan

apa.
• Model proses Generik

• Waterfall;
• Iterative development
• Component-based software engineering. Komponen

berbasis rekayasa perangkat lunak



ApaApa biayabiaya rekayasarekayasa perangkatperangkat lunaklunak??

• Kira-kira 60% dari biaya biaya pengembangan, 40% 
adalah biaya pengujian. Untuk perangkat lunak khusus, 
biaya evolusi biasanya melebihi biaya pengembangan.

• Biaya bervariasi tergantung pada jenis sistem yang 
dikembangkan dan persyaratan atribut sistem seperti
kinerja dan kehandalan sistem.

• Distribusi biaya bergantung pada model pengembangan
yang digunakan. 



BiayaBiaya DistribusiDistribusi KegiatanKegiatan / / AktivitasAktivitas



BiayaBiaya PengembanganPengembangan ProdukProduk



• Pendekatan terstruktur pengembangan sistem perangkat
lunak yang meliputi model, notasi, aturan, desain proses
saran dan bimbingan.

• Model deskripsi
•Deskripsi model grafis yang harus dihasilkan;

• Aturan
•Kendala sistem diterapkan pada model-model;

• Rekomendasi
•Nasihat mengenai praktek desain yang baik;

• Proses bimbingan
•Kegiatan apa yang diikuti. 

ApakahApakah yang yang dimaksuddimaksud dengandengan metodemetode rekayasarekayasa
perangkatperangkat lunaklunak??



ApakahApakah yang yang dimaksuddimaksud dengandengan CASE CASE 
(Computer(Computer--Aided Software Engineering)Aided Software Engineering)

• Sistem Perangkat Lunak yang otomatis dimaksudkan untuk
memberikan dukungan untuk kegiatan proses perangkat
lunak.

• CASE sistem ini sering digunakan sebagai metode pendukung.
• Upper-CASE

Alat untuk mendukung kegiatan proses awal persyaratan
dan desain;

• Lower-CASE
Alat untuk mendukung kegiatan kemudian seperti
pemrograman, debugging dan pengujian. 



ApaApa atributatribut perangkatperangkat lunaklunak yang yang baikbaik??
• Perangkat lunak ini harus memberikan fungsionalitas dan

kinerja yang dibutuhkan bagi pengguna dan harus
maintainable, dapat diandalkan dan dapat diterima.

• Maintainability
Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi
perubahan kebutuhan;

• Dependability
Perangkat Lunak harus dapat dipercaya;

• Efficiency
Perangkat Lunak tidak boleh boros menggunakan sumber
daya sistem;

• Acceptability
Perangkat Lunak harus diterima oleh pengguna yang sudah
dirancang. Ini berarti harus dapat dimengerti, bermanfaat
serta kompatibel dengan sistem lain. 



ApaApa sajasaja tantangantantangan utamautama yang yang dihadapidihadapi rekayasarekayasa
perangkatperangkat lunaklunak??
Heterogeneity, Delivery dan Trust.

• Heterogeneity
Mengembangkan teknik-teknik untuk membangun
perangkat lunak yang dapat mengatasi heterogen platform 
dan eksekusi environment;

• Delivery
Mengembangkan teknik yang mengarah pada pengiriman
lebih cepat dari perangkat lunak;

• Trust
Mengembangkan teknik yang menunjukkan bahwa
perangkat lunak dapat dipercaya oleh para penggunanya. 



• Rekayasa Perangkat Lunak melibatkan tanggung jawab
yang lebih luas dari sekedar penerapan keterampilan
teknis.

• Rekayasa Perangkat Lunak harus bersikap jujur dan
bertanggung jawab secara etika jika ingin bertindak
profesional.

• Etika perilaku lebih dari sekadar penegakan hukum.

TanggungTanggung jawabjawab profesionalprofesional dandan etikaetika



•Confidentiality /Kerahasiaan
Profesional biasanya harus menghormati kerahasiaan
klien mereka, terlepas dari apakah perjanjian bersifat
rahasia formal yang telah ditandatangani.

•Competence / Kompetensi
Profrsional seharusnya tidak membalikkan tingkat
kompetensi mereka. Mereka seharusnya tidak sengaja
menerima pekerjaan yang diluar kompetensi mereka.

•Hak kekayaan intelektual
Profesional harus menyadari undang-undang lokal yang 
mengatur penggunaan kekayaan intelektual seperti
paten, hak cipta, dll Mereka harus berhati-hati untuk
memastikan bahwa kekayaan intelektual pengusaha dan
klien dilindungi

IsuIsu tanggungtanggung jawabjawab profesionalprofesional



• Penyalahgunaan Komputer
Software Engineer tidak boleh menggunakan keahlian
teknis mereka untuk menyalahgunakan komputer
orang lain. Penyalahgunaan komputer yang relatif
sepele (bermain game pada Komputer Klien) atau
bahkan digunakan untuk penyebaran virus. 


