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Pendahuluan 

Rekayasa Perangkat Lunak 



AGENDA PERKULIAHAN 

• Tujuan perkuliahan 

• Kontrak Kuliah 

• Referensi 

• Silabus mata kuliah 

• Materi Pendahuluan 

 



TUJUAN PERKULIAHAN 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat: 

Merancang perangkat lunak sederhana dengan 

menggunakan konsep dan metode rekayasa perangkat 

lunak berorientasi proses. 



KONTRAK KULIAH (Default) 

• Penilaian: 
◦ UTS  30% 
◦ UAS  30% 
◦ Tugas        40% 
◦ Kehadiran     >=75% 
 

• Toleransi kehadiran 15 menit 

• Dilarang melakukan plagiat pada tugas besar 

• Wajib mengikuti Responsi Tugas Besar dan presentasi 

 

 

 



Gabung Grup WA 

 

A11.4401U:  https://intip.in/oa0P 

 

 



REFERENSI 

• Roger S. Pressman, “Software Engineering A Practitioner’s 

Approach”, 7th edition, McGraw-Hill International Edition, tahun 

2010. 

• Ian Sommervile,”Software Engineering”, 8th edition,China 

Machine Press. 2006 

• Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, “ Systems 

Analysis and Design with UML Version 2.0”, An Object-Oriented 

Approach , 2nd  Edition, Willey,2005 

• Slide perkuliahan 

 

 



SILABUS MATA KULIAH 

8. Pembahasan UTS + Tugas SKPL 

9. Presentasi SKPL 

10. Design Engineering + Tugas 
DPPL 

11. Presentasi DPPL 

12. Software Testing + Quiz 

13. Present Tugas Besar 

14. Present Tugas Besar 

 

 

1. Pendahuluan 
2. Introduction to SE 

3. Software Process (1) 

4. Software Process (2) 

5. Requirement Engineering + 
Quiz 

6. Analysis Modeling (1) 

7. Analysis Modeling (2) 

 

 



Kenapa mempelajari rekayasa perangkat lunak? 

 

 

PENGENALAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK 

movies/Software Development Life Cycle.flv


Perkembangan ilmu rekayasa perangkat lunak 

 

 

1. Peter J Dennings yang memimpin task force disiplin 
ilmu computing memasukkan software engineering 
sebagai satu disiplin ilmu (Dennings, 1999) 

2. IEEE Computer Society membentuk tim khusus untuk 
menyusun pohon ilmu Software Engineering (Software 
Engineering Body of Knowledge, SWEBOK) 
http://swebok.org 

3. Software Engineering termasuk nama jurusan atau 
fakultas yang diakui menurut IEEE Computing Curricula 
2005 

 



Pengertian Perangkat Lunak (Software) 

“Program Komputer dan dokumentasi (User manual, 

dokumen kebutuhan, dokumen perancangan) yang 

berhubungan dengan program tersebut”. 



Pengertian Perangkat Lunak (Software) 

(1) Perintah (program komputer) yang bila dieksekusi 

memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang 

diinginkan  

(2) Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi 

informasi secara proporsional, dan  

(3) Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan 

program. 



Karakteristik Perangkat Lunak 

1. Perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak 
dibuat dalam bentuk yang klasik.  

 

Walaupun perkembangan antara perangkat keras dan 
perangkat lunak sangat ekuivalen, namun aktivitas 
diantara keduanya sangat berbeda.  

 



Karakteristik Perangkat Lunak 

2. Perangkat lunak tidak pernah usang 

- Bila suatu perangkat keras telah usang, komponen 

dapat diganti dengan suku cadangnya. 

- Namun tidak ada suku cadang bagi perangkat lunak. 

- Setiap kegagalan perangkat lunak menggambarkan 

kesalahan dalam perancangan. 



Karakteristik Perangkat Lunak 

3. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara 

custom built, serta tidak dapat dirakit dari komponen 

yang sudah ada 

 

 

 



Mitos Perangkat Lunak 

1. Mitos Manajemen 

Mitos: kita sudah memiliki buku yang penuh dengan 

standar dan prosedur untuk membuat perangkat lunak. 

Apakah buku itu tidak memberikan semua yang ingin 

diketahui oleh staf saya? 

Kenyataan: buku standar mungkin ada, tetapi apakah 

dipakai? Apakah mencerminkan praktik perkembangan 

PL modern? Apakah sudah lengkap? Jawabannya 

“Tidak”. 

 

 

 



Mitos Perangkat Lunak 

2. Mitos Pelanggan 

Mitos: pernyataan umum tentang obyektivitas sudah cukup 

untuk memulai menulis program. Kita dapat mengisi detailnya 

nanti. 

 

Kenyataan: definisi awal yang buruk merupakan sebab utama 

gagalnya kerja perangkat lunak. Deskripsi yang detail dan 

formal tetntang domain informasi, fungsi, unjuk kerja, 

interface,design constraint, dan kriteria validasi merupakan 

hal mendasar. Ciri-ciri dapat ditentukan hanya melalui 

komunikasi yang hati-hati antara pelanggan dan pengembang. 

 

 

 



Mitos Perangkat Lunak 

3. Mitos Praktisi 

Mitos: saya benar-benar tidak mempunyai cara untuk 

“menilai“ kualitas program, kecuali jika saya dapat 

membuat program itu “berjalan”. 

 

Kenyataan: salah satu dari mekanisme jaminan kualitas 

perangkat lunak yang paling efektif dapat diperkirakan 

dari awal proyek. 

 

 

 



TERIMA KASIH 
 


