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BAB 8 

Dokumentasi Perangkat Lunak 
 

Dokumentasi perangkat lunak menjabarkan program-program yang dirancang dan 

dikode untuk mendukung fungsi tersebut. Dokumentasi ini terdiri dari: 

• Dokumentasi internal 

• Dokumentasi eksternal 

 

Dokumentasi Perangkat Lunak Internal 

 

Adalah penggabungan dokumentasi kedalam kode program, fasilitas seperti ini 

dianggap sebagai bahasa “self-documenting”. Contoh dari dokumentasi ini adalah 

program COBOL yang dapat terbaca seperti bahasa Inggris sederhana.  

Contoh listing COBOL: 

 
P1. IF HOURS > 40 PERFORM P2 
 ELSE PERFORM P3 
P2. COMPUTE RP = R * 40 
 COMPUTE OT = 1.5 * R * (H – 40) 
 COMPUTE GP = RP + OT 
P3. COMPUTE RPGP = R * H 

 
Dengan penerapan nama-nama yang bermakna dan standar, segmen tersebut diatas 

dapat dikonversi kesegmen yang juga dapat dipahami oleh non-programmer, yaitu 

seperti berikut ini (untuk segment P1): 

 
COMPUTE-GROSSPAY. 
 IF HOURS-WORKED > 40 
  PERFORM GROSSPAY-WITH-OVERTIME 
 ELSE 
  PERFORM GROSSPAY-WITHOUT-OVERTIME. 

 
Seorang programmer dapat juga meningkatkan dokumentasi internal dari program 

tersebut dengan memasukan atau menyisipkan komentar dan penjelasan yang 

dibatasi dengan tanda bintang kedalam program tersebut. Sebagai contoh penjelasan 

berikut ini bisa disisipkan persis didepan (sebelum) segmen program yang 

mengkalkulasi kualitas pesanan ekonomis untuk item inventarisasi. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
*        THE FOLLOWING MODULE            * 
*         CALCULATES ECONOMIC             * 
*      ORDE QUANTITIES (EQQ) FOR        *  
*               INVENTORY ITEM                     * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             

 

Seperti yang telah kita lihat dalam bahasa Inggris terstruktur, kita lebih baik 

memasukkan kode dengan cara yang sama, aturan ini meningkatkan readibilitas 

(daya baca atau pemahaman kata) kode tersebut. Sebagai contoh,perhatikan segmen 

kode berikut ini: 

 
IF EMPLOYEE-NO = RETIREMENT-NO PERFORMRETIREMENT-UPDATE ELSE 
DISPLAY “NO UPDATE.”PERFORM READ-ROUTINE. 

 
Untuk memperoleh readibilitas yang lebih baik, ubahlah segmen diatas sebagai 

berikut ini: 

 
IF EMPLOYEE-NO = RETIREMENT-NO 
 PERFORM RETIREMENT-UPDATE 
ELSE 
 DISPLAY “NO UPDATE.” 
PERFORM READ-ROUTINE.  

 
Dokumentasi Perangkat Lunak Eksternal berbasis (menggunakan)-Kertas 

Ada sejumlah form yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan program 

perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya menetapkan standart Dokumentasi 

eksternal berbasis-Kertasnya sendiri yang disesuaikan dengan item-item yang 

dibutuhkan. 
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 Judul Halaman 
 
 Nama Program:                         CREATE_SALE 
 Nomer program:                        P7212 
 Tujuan program:                        Program ini merekonsiliasi (menyesuaikan) record 
 Master penjualan, dan menggenerasi laporan 
 
Programmer:                             Gerald Dwayne Orland 
Departemen yang memakai:     Sales 415 
Tanggal Penulisan               :    17 September 1992 
Manajer Proyek                   :    Helenn T.Berg 
 
Kendali                                :    Nomor serial transaksi harus sesuai dengan record  
                                                  Yang berada dalam file 
                                                  CONFIG.DAT pada akhir run. 
Input                                     : (1)  MASTER_FILE 
            Label File: SALESMASTR.DAT 
                                                       Data Record: TRANS_REC 
                                                (2) TRANSACTION_FILE 
                                                      SUMBER: SALE_TRANS 
                                                      Data Record: TRANS_REC 
 
 
Output:                                   (1) SALES REPORT 
                                               (2) EXCEPTION REPORT 
Output Distribusi                    Salinan 1 untuk Penjualan 
                                                Salinan 2 untuk Manajer Warehouse 
                                                Laporan Exception untuk Manajer Pemasaran 

Gambar B - Halaman judul untuk manual program 
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 A 
 

        Start                                                                       Open data 
                                                                                                 CONFIG>DAT 
 
                   Open files 
                  SALESMASTER.DAT 
                    SALES_TRANS Read config  
 Data record 
 
 Read master  
                       Data record Clouse file 
  CONFIG.DAT  
           
 Read transaction 
                       Data record Is Print message 
 TRANS_AMT=0                 “NO TRAN    
 ? SACTION 
       THIS PERIOD 
    End 
                             On file MASTR_AMT= 
                            ?  MASTR_AMT C 

 + TRANS_AMT 
                   
 Close files                                                                  Write file 
                                                                                                SALESMASTER.DAT 
 
                          D                          
 Yes              Is No 
                                                                                                    B                        FLAG$= END C 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rules 
 
 IF 1 2 
     (CONDISION0 TRANS_AMT = 0 
 Y N 
 TRANS_AMT ≠0 
                  N               Y 
 PRINT MESSAGE: x 
 “NO TRNSACTION 
 THIS PERIOD” 
      THEN 
       (ACTION) 
 
 MASTR_AMT= x 
 MASTR_AMT 
 + TRANS_AMT 
 
 

Gambar  C - Tabel keputusan yang digunakan bersama dengan flowchart program terstruktur untuk 
mendokumentasikan logika 
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Beberapa item penting yang dijumpai dalam manual program ini adalah: 

• Halaman judul 

• Berbagai perangkat modeling yang menjabarkan rancangan perangkat lunak, 

seperti flowchart program terstruktur, bagan struktur, diagram Jackson, 

diagram Warnier-Orr, table keputusan dan pohon keputusan, bahasa Ingggris 

terstruktur dan persamaan. 

• Deskripsi input 

• Deskripsi output 

• Copy dari kode sumber 

• Lembaran perubahan program 

 

Setelah program perangkat lunak diuji, berikutnya adalah kasus uji yang digunakan 

untuk menguji program tersebut juga dimasukkan atau disertakan.  

 

Gambar A Menunjukkan suatu contoh halaman judul yang mengidentifikasi 

program dan memberikan informasi lain mengenai program tersebut 

agar kita memperoleh referensi yang mudah. 

Gambar B Mempresentasikan rancangan logis dari program itu. 

Gambar C Merupakan table keputusan yang digunakan pada flowchart program 

terstruktur 

 

Lembaran perubahan program 

Program Change Sheet (lembaran perubahan program) digunakan untuk mencatat 

perubahan program yang dibuat setelah ia dikonversikan. Biasanya suatu perusahaan 

akan menggunakan  

– Maintenance Work Order Form (WO) : Form Urutan kerja pemeliharaan untuk 

menginisiasi (memulai) dan memberikan wewenang agar dilakukan 

perubahaan terhadap program tersebut setelah ia dikonversi. 

- Form WO  berisi deskripsi /urutan pekerjaan pemeliharaan  

 

DOKUMENTASI OPERASI 

Tugas pemrosesan yang besar biasanya ditangani oleh kelompok orang khusus yang 

disebut operator komputer, yang bekerja dengan mainframe. Para operator berbeda 

dari end user yang biasanya duduk didepan terminal dan workstation yang 

dikoneksikan ke jaringan untuk melakukan tugas-tugas mereka. 
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Dokumentasi operasi umumnya berada dalam bentuk Run Manual yang disimpan 

atau diletakkkan dekat console computer. Run Manual meliputi informasi berikut ini: 

• Identifikasi tugas (aplikasi) dan waktu kapan ia di jalankan 

• Identifikasi media input(misalnya, disk, pita) 

 
 

 
PROGRAM CHANGE SHEET 

 
To: Date: 
 
Description of Program Change Requested: 
 
 
 
 
 
Date Desired: 
 
 
Requested By: 
           Name: Title: Phone: 
           Departement: 
 
 
  

SPACE BELOW FOR PROCEEING USE ONLY 
 
Programe Name:                                                            Program Number: 
 
Change Approved By:                                                            Date: 
 
Assigned To: 
 
Change Reviewed By:                                                     Approved By: 
 

Date: Date: 
 

 
 NEW DOCUMENTATION CHECKLIST: 
 
 

 Change title page, if necessary 
 

               Change software design, if necessary 
 

Change description of input, if necessary 
 
Change description of output, if necessary 
 
Create new source code listing 
 
Change test cases, if necessary  
 
Change operations documentation, if necessary 
 
Change user documentation,if necessary 
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Dalam sistem berbasis mainframe tersentral yang besar, umumnya operator tidak 

akan bisa menjalankan suatu tugas tanpa berkonsultasi dengan run sheet, dimana 

dalam sistem ini kemungkinan mempunyai ribuan tugas, dan ratusan diantaranya 

dihapus dan ditambahkan. 

 

Dokumentasi Pemakai 

Untuk merancang User Documentation, sebaiknya kita klasifikasikan para 

pemakainya terlebih dahulu. 

 

Mengklasifikasikan Pemakai 

Beberapa professional sistem mengklasifikasikan pemakai berdasarkan skala yang 

rumit seperti: 

• Parrot 

• Novice 

• Intermediate 

• Expert 

• Master 

 

Namun dalam rangkuman ini klasifikasi pemakai yang digunakan didasarkan pada 

kategori Horton, yaitu: 

• Pemakai baru 

Adalah pemakai yang tidak mengetahui sintaksis mengenai komputer dan 

perangkat lunak, serta pengetahuan yang minim tentang tugas yang 

dibebankan.  

• Pemakai kadang-kadang 

Adalah pemakai yang yang mengetahui cara bekerja dengan sistem pada suatu 

saat, namun terkadang lupa akan perintah dan prosedur yang essential. 

• Pemakai transfer 

Adalah pemakai yang telah mengetahui cara bekerja dengan sistem, mereka 

tinggal mencoba mentransfer pengetahuannya ke sistem yang baru 

• Pemakai ahli 

Pemakai yang memahami cara bekerja dengan sistem yang baru maupun 

dengan sebagian besar sistem-sistem yang lain, tuntutan utama mereka adalah 

waktu respon yang cepat. 
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Merancang Dokumentasi Online untuk Pemakai 

Umumnya para pemakai memerlukan kombinasi dari: 

1. Tutorial 

Adalah panduan atau pedoman bagi para pemakai baru. Keberhasilan dari 

tutorial sangat bergantung pada realisasi yang terbangun dalam pelajaran yang 

ada. Tutorial yang baik memungkinkan pemakai melakukan kesalahan, melihat 

hasil dari kesalahannya itu dan mengkoreksinya. 

2. Pesan 

Adalah cara memberitahu pemakai terhadap informasi mengenai system 

dimana biasanya melalui pesan dilayar. Pesan yang efektif adalah pesan yang 

spesifik, padat, dan jelas. Dalam perancangan penulisan pesan sebaiknya 

ditampilkan pesan kesalahan secara pasti dan bagaimana cara pengguna untuk 

mengkoreksi kesalahannya. 

3. Menu 

Adalah suatu metoda yang digunakan untuk pengguna agar dapat memanggil 

suatu fungsi yang ada pada suatu aplikasi biasanya secara visual. Melalui menu 

biasanya pengguna dapat memperkirakan apa yang menjadi tujuan suatu 

system. Yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan menu adalah keperluan 

pengguna, jangan sampai tersedia pilihan menu yang tidak sesuai kebutuhan. 

4. Icon 

Adalah suatu teknik dalam mengakses/membuka system secara cepat tanpa 

perlu men-drill down ke dalam sub-sub folder. Yang perlu diperhatikan adalah 

penggunaan icon berbasis grafis akan lebih membantu pengguna dalam 

mencari system yang ingin dijalankannya daripada icon berbasis teks. 

5. Fasilitas Help 

Adalah layar rekapitulasi perintah sederhana, yang secara serentak 

menjabarkan semua perintah program, sampai berupa help yang bersifat 

context-specific dan diagnostic, yang didasarkan pada pemakai saat itu berada 

dalam system dan apa yang dilakukan saat help itu diminta. 

6. Shortcut 

Adalah suatu metoda dimana pengguna dapat mengakses perintah tanpa 

melalui sebagian besar atau semua interface menu. Shortcut yang ideal adalah 

shortcut yang bisa disediakan oleh tombol-tombol pada keyboard untuk 

memilih menu yang ada. 

7. Manual referensi online 

Adalah manual yang disajikan didalam system/aplikasi  


