
PENGENALAN 

REKAYASA PERANGKAT LUNAK 

 

Pokok Bahasan dalam RPL : 

 RPL sebagai produk dan sebagai produk  

 Konsep manajemen proyek  

 Proses pembangunan PL dan metrik proyek  

 Perencanaan proyek PL(Perangkat Lunak) 

 Manajemen resiko dlm pelaksanaan proyek  

 Penjadwalan dan penelusuran proyek pembangunan PL 

 Jaminan kualitas PL(Perangkat Lunak) 

 Manajemen konfigurasi PL 

 Rekayasa sistem ke arah CB 

 

Pokok Bahasan dalam RPL (lanjutan) 

 Konsep dan prinsip analisis  

 Pemodelan analisis  

 Konsep dan prinsip desain  

 Metode desain  

 Implementasi pembangunan  

 Teknik pengujian perangkat  

 Strategi perancangan PL 

 CASE tool pembangunan PL 

 

 



Rekayasa Perangkat Lunak 

 Perangkat Lunak? (Software??) 

 Rekayasa Perangkat lunak-RPL?  

 (Software engineering-SE??) 

 Rekayasa sistem-RS? (system engineering-SyE??) 

 Evolusi Perangkat Lunak  

 Computer Science vs RPL 

 RPL vs RS ?? 

 Pelaku yang  berhubungan dengan Rekayasa Perangkat Lunak  

 Mitos yang ada berkembang  

 Tantangan dalam Pengembangan Perangkat Lunak  

 

Definisi Perangkat Lunak (PL) 

 IEEE-Standar Glossary of Software Engineering  Terminology, 1990: 

“Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the 

operation of a computer system.” 

Maksudnya : 

Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling 

berhubungan yang merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah 

bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer  

Produk Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak <> produk perangkat keras  

 Produk perangkat lunak dikembangkan (developed) atau direkayasa (engineered).  

 Tidak dipabrikkan seperti Perangkat keras. 

 Perangkat lunak secara pemakaian tidak pernah AUS layaknya perangkat keras  

 



 

 

 Perbedaan PENTING antara 2 bentuk perangkat lunak : 

Produk Generik  Produk Pesanan  

Pada produk generik, organisasi yang 

mengembangkan perangkat lunak mengontrol 

spesifikasi perangkat lunak  

Pada produk pesanan, spesifikasi biasanya 

dikembangkan dan dikontrol oleh organisasi yang 

membeli perangkat lunak tersebut. 

diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke 

pasar terbuka  biasa disebut software  

dipesan oleh pelanggan tertentu & dikembangkan 

khusus bagi pelanggan  

 

 Karakteristik perangkat lunak yang baik: 

 Usability :  istilah yang dipakai untuk menjelaskan kemudahan yang didapat seseorang dalam 

menggunakan sebuah alat atau obyek ciptaan manusia lainnya dalam mencapai sebuah tujuan. Pada 

analisis kali ini akan dilakukan pengkajian dari segi usability untuk mengetahui seberapa mudah situs dapat 

digunakan untuk menyelesaikan task-task yang ada.  

 be reliable/  keandalan : sebuah ukuran kehaandalan dari sesuatu dalam melakukan performa 

dengan perbandingan dari kondisi yang telah ditentukan (biasanya design yang dijadikan 

patokan) untuk kurun waktu tertentu 

 maintenability/perawatan  : dalam pengembangan software termasuk dalam Product 

Operations yaitu kemampuan software dalam menjalani perubahan 



 Efficiency: 

 eye cathcing user interface:Penangkapan informasi dimata pengguna 

 long life time 

 Mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai  

 

Jenis-jenis aplikasi Perangkat Lunak 

 Perangkat Lunak Sistem (System software) 

  Perangkat lunak waktu nyata (Realtime Software) 

 Perangkat Lunak Teknik Dan Ilmu Pengetahuan (Scientific & Engineering Software) 

 Embeded System (yang ditanamkan ke sistem) 

 Perangkat Lunak Pengolah Data (Data Processing) 

 Perangkat Lunak Sistem Informasi (Information System) 

 Perangkat Lunak Sensor 

 Perangkat Lunak Komunikasi (Communicaion Software) 

 Perangkat Lunak Pengolah Grafis  

 Perangkat Lunak Kecerdasan  

Evolusi Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak pertama kali diciptakan tahun 1945 

 Fokus utama pembuatannya untuk mengembangkan praktik dan teknologi dalam meningkatkan 

produktivitas para praktisi pengembang PL dan kualitas aplikasi yg dapat digunakan oleh 

pemakai  

 Evolusi dipicu adanya tuntutan bisnis dan lingkungan kerja yang berkembang sangat dinamis  

 

 



 Era I (1945 – 1960): 

 Munculnya teknologi perangkat keras di tahap awal  

 Penggunaan perangkat lunak yg berorientasi batch 

 Distribusi perangkat lunak masih terbatas  

 Didominasi perangkat lunak model custome  

 Munculnya istilah software engineering (akhir 1950-an/awal 1960-an) 

 Belum didefinisikan secara jelas tentang aspek–software engineering 

 Era II (1960 – 1970)  

 Disebut era krisis perangkat lunak (software crisis). 

 Penggunaan perangkat lunak sudah meluas  

 Telah hadir perusahaan yang membangun software (software house) 

 Perangkat lunak sdh mengenal multiprogram, multiuser, real-time, dan penggunaan database. 

 

 Era II (Lanjutan) 

 Banyak project PL yg gagal  

 Over budget/anggaran  

 Berakibat rusak fisik dan kematian  

 Meledaknya Roket Ariane , kesalahan perintah dlm PL 

 Dua konferensi ttg software engineering:  

 Disponsori Komite Sains NATO 

 Tahun 1968 dan 1969 

 Profesi resmi bidang software engineering 

 

 Era III (1975 – 1985) 

 Pengembangan sistem mengarah ke konsep sistem terdistribusi. 



 Penerapan sistem embeded intelligence 

 Harga perangkat keras sudah jauh lebih murah sehingga pemakaian meluas  

 Pemanfaatan jaringan global dan lokal serta sudah diperkenalkan komunikasi digital 

 Era IV (1985 – 2000) 

 Kemampuan PC sudah setara dengan komputer mainframe 

 Penerapan teknologi yang berorientasi pada objek  

 Implementasi sistem pakar  

 Jaringan saraf tiruan  

 Komputasi paralel  

 Jaringan komputer sudah semakin canggih  

 


