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A Definition of Process

Relationships 
of all tasks
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Management

PROCESS

Cara di mana orang, prosedur, metode, peralatan, dan alat 
diintegrasikan untuk menghasilkan hasil akhir yang diinginkan.
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Source: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University



Software Process (#1)

Proses perangkat lunak adalah serangkaian langkah-langkah, metode, 

dan praktik yang digunakan dalam produksi dan evolusi perangkat lunak. 

Proses perangkat lunak mencakup serangkaian artefak terkait, sumber

daya manusia dan komputer, struktur dan batasan organisasi. 

(Watts Humphrey dan P.H. Feiler) 

PEOPLE

PROCESS TECHNOLOGY

Penentu utama biaya perangkat lunak,
jadwal, dan kinerja kualitas

https://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Humphrey


Software Process (#2)

 Serangkaian kegiatan terstruktur diperlukan untuk mengembangkan

sistem perangkat lunak. (Sommerville)

 Banyak proses perangkat lunak yang berbeda tetapi semuanya

melibatkan:

 Spesifikasi - menentukan apa yang harus dilakukan sistem;

 Desain dan implementasi - mendefinisikan organisasi sistem

dan mengimplementasikan sistem;

 Validasi - memeriksa apakah ia melakukan apa yang diinginkan

pelanggan;

 Evolusi - mengubah sistem sebagai respons terhadap

perubahan kebutuhan pelanggan.

 Model proses perangkat lunak adalah representasi abstrak dari suatu

proses. Ini menyajikan deskripsi proses dari beberapa perspektif

tertentu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Sommerville_(academic)


Software Process (#3)

 Serangkaian kegiatan, metode, praktik, dan transformasi

yang digunakan orang untuk mengembangkan dan

memelihara perangkat lunak dan produk terkait, misalnya: 

rencana proyek, dokumen desain, kode, kasus uji, dan

manual pengguna. (Pressman)

 Sebagai organisasi yang matang, proses perangkat lunak

menjadi lebih baik dan lebih konsisten diimplementasikan

di seluruh organisasi

 Kematangan proses perangkat lunak adalah sejauh mana 

proses spesifik secara eksplisit didefinisikan, dikelola, 

diukur, dikendalikan, dan efektif.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_S._Pressman


Capability Maturity Model (CMM)

Initial 
(1)

Repeatable 
(2)

Defined 
(3)

Managed 
(4)

Optimizing 
(5)

Basic management control

Integrated end-to-end process

Measurement

Feedback

Process 
discipline

Process 
definition

Process 
control

Process 
improvement

Five Levels of Software Process Maturity

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model


Characteristics of Each Level (#1)

 Initial Level (Level 1)

 Ditandai sebagai ad hoc, dan terkadang malah chaos

(semrawut).

 Beberapa proses didefinisikan, dan kesuksesan 

tergantung pada upaya individu.

 Repeatable (Level 2)

 Proses manajemen proyek dasar ditetapkan untuk 

melacak biaya, jadwal, dan fungsionalitas.

 Disiplin proses yang diperlukan tersedia untuk 

mengulangi keberhasilan sebelumnya pada proyek 

dengan aplikasi serupa.



Characteristics of Each Level (#2)

 Defined (Level 3)

 Proses perangkat lunak untuk kegiatan manajemen dan rekayasa

didokumentasikan, distandarisasi, dan diintegrasikan ke dalam proses 

perangkat lunak standar untuk organisasi

 Semua proyek menggunakan versi yang disetujui, dirancang khusus

dari proses perangkat lunak standar organisasi untuk mengembangkan

dan memelihara perangkat lunak.

 Managed (Level 4)

 Ukuran terperinci dari proses perangkat lunak dan kualitas produk

dikumpulkan

 Baik proses perangkat lunak dan produk dipahami dan dikendalikan

secara kuantitatif. 

 Optimized (Level 5)

 Peningkatan proses yang berkelanjutan dimungkinkan oleh umpan

balik kuantitatif dari proses dan dari uji coba ide dan teknologi inovatif.
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What’s Up?! (Grady Booch)
Ada apa dengan Software Process? 

 Perluasan sistem perangkat lunak dalam ukuran, kompleksitas, 

distribusi, dan pentingnya mendorong batas-batas apa yang kita 

ketahui dalam industri perangkat lunak, menjadi masalah dalam

mengembangkannya. 

 Meningkatkan sistem warisan ke teknologi yang lebih modern 

membawa masalah teknis dan organisasi sendiri. 

 Bisnis terus menuntut peningkatan produktivitas dan peningkatan 

kualitas dengan pengembangan yang lebih cepat. 

 Pasokan tenaga pengembangan yang berkualitas tidak sejalan dengan 

permintaan. 

 Hasil akhirnya adalah bahwa membangun dan memelihara perangkat 

lunak menjadi sulit dan semakin sulit; membangun perangkat lunak 

berkualitas secara berulang dan dapat diprediksi masih lebih sulit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Grady_Booch


Symptoms of Software 

Development Problems

 Pemahaman yang tidak akurat tentang kebutuhan pengguna 

akhir

 Ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan persyaratan

 Modul tidak terintegrasi

 Sulit untuk memelihara atau memperluas perangkat lunak

 Penemuan cacat yang terlambat

 Kualitas dan kinerja perangkat lunak buruk

 Tidak ada upaya tim yang terkoordinasi

 Masalah build-and-release

Sayangnya, mengobati gejala-gejala ini 

tidak mengobati penyakit!



Root Causes

 Spesifikasi persyaratan yang tidak memadai dan manajemen ad hoc 

mereka

 Komunikasi yang ambigu dan tidak tepat

 Arsitektur rapuh

 Kompleksitas yang luar biasa

 Inkonsistensi yang tidak terdeteksi dalam persyaratan, desain, dan 

implementasi

 Pengujian yang buruk dan tidak memadai

 Penilaian subyektif status proyek

 Gagal menyerang risiko

 Perambatan perubahan yang tidak terkontrol

 Otomatisasi tidak memadai

Untuk mengobati akar penyebab ini dengan menghilangkan gejala dan memungkinkan 

untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dengan cara yang berulang 

dan dapat diprediksi.



Software Best Practices

 Kembangkan perangkat lunak secara iteratif

 Kelola persyaratan

 Gunakan arsitektur berbasis komponen

 Perangkat lunak model visual

 Verifikasi kualitas perangkat lunak

 Kontrol perubahan pada perangkat lunak

Pendekatan yang telah terbukti secara komersial untuk 

pengembangan perangkat lunak yang bila digunakan 

dalam kombinasi, dapat mengatasi akar penyebab 

masalah pengembangan perangkat lunak.*

* See the Software Program Manager’s Network best practices work at http://www.spmn.com

http://www.spmn.com/


Tracing Symptoms to Root 

Causes and Best Practices
 Pemahaman yang tidak 

akurat tentang kebutuhan 

pengguna akhir

 Ketidakmampuan untuk 

menghadapi perubahan 

persyaratan

 Modul tidak terintegrasi

 Sulit untuk memelihara 

atau memperluas 

perangkat lunak

 Penemuan cacat yang 

terlambat

 Kualitas dan kinerja 

perangkat lunak buruk

 Tidak ada upaya tim yang 

terkoordinasi

 Masalah build-and-release

 Spesifikasi persyaratan yang 

tidak memadai dan manajemen 

ad hoc mereka

 Komunikasi yang ambigu dan 

tidak tepat

 Arsitektur rapuh

 Kompleksitas yang luar biasa

 Inkonsistensi yang tidak 

terdeteksi dalam persyaratan, 

desain, dan implementasi

 Pengujian yang buruk dan tidak 

memadai

 Penilaian subyektif status proyek

 Gagal menyerang risiko

 Perambatan perubahan yang 

tidak terkontrol

 Otomatisasi tidak memadai

 Kembangkan 

perangkat lunak 

secara iteratif

 Kelola persyaratan

 Gunakan arsitektur 

berbasis komponen

 Perangkat lunak 

model visual

 Verifikasi kualitas 

perangkat lunak

 Kontrol perubahan 

pada perangkat lunak



Develop Software Iteratively

Requirements

analysis

Software 

Design

Implementation 

(coding)

Testing and 

deployment

Proses pengembangan perangkat lunak klasik mengikuti siklus

hidup air terjun. Pengembangan berlangsung secara linier dari

analisis persyaratan, melalui desain, implementasi, dan pengujian.

 Butuh terlalu lama untuk

melihat hasilnya.

 Itu tergantung pada

persyaratan yang stabil dan

benar.

 Ini menunda deteksi

kesalahan sampai akhir.

 Itu tidak mempromosikan

penggunaan ulang dan

prototipe perangkat lunak..



Iterative and Incremental Process

Pendekatan ini adalah salah satu dari penemuan dan

implementasi yang berkelanjutan, dengan setiap iterasi memaksa

tim pengembangan untuk mendorong produk yang diinginkan

untuk ditutup dengan cara yang dapat diprediksi dan diulang.

Iterasi adalah loop 

pengembangan lengkap yang 

menghasilkan pelepasan

(internal atau eksternal) dari

produk yang dapat dieksekusi, 

subset dari produk akhir yang 

sedang dikembangkan, yang 

tumbuh secara bertahap dari

iterasi ke iterasi menjadi sistem

akhir.



Solutions to Root Causes

 Kesalahpahaman serius dibuat terlihat awal

 Pendekatan ini memungkinkan umpan balik pengguna

 Tim pengembang dipaksa untuk fokus pada sebagian besar masalah kritis

 Pengujian berkelanjutan memungkinkan penilaian obyektif dari status 

proyek

 Inkonsistensi antara persyaratan, desain, dan implementasi terdeteksi

lebih awal

 Beban kerja tim tersebar lebih merata selama siklus hidup proyek

 Tim dapat meningkatkan pelajaran yang dipetik dan meningkatkan proses

 Stakeholder dapat diberikan bukti nyata tentang status proyek



Manage Requirements

 Saat ini menjadi masalah nyata untuk menangkap semua

persyaratan sebelum dimulainya pengembangan. 

Persyaratan berubah selama siklus hidup proyek. Memahami

dan mengidentifikasi persyaratan adalah proses yang 

berkelanjutan.

 Pengelolaan aktif persyaratan adalah tentang mengikuti tiga

kegiatan: memunculkan, mengatur, dan mendokumentasikan

fungsionalitas dan kendala yang diperlukan sistem.

Suatu persyaratan (requirement) adalah kondisi atau

kemampuan yang harus dimiliki suatu sistem.



Solutions to Root Causes

 Pendekatan disiplin dibangun ke dalam manajemen

persyaratan

 Komunikasi didasarkan pada persyaratan yang ditentukan

 Persyaratan harus diprioritaskan, difilter, dan dilacak

 Penilaian fungsionalitas objektif dimungkinkan

 Inkonsistensi dideteksi dengan lebih mudah

 Dengan dukungan alat, dimungkinkan untuk menyediakan

repositori untuk persyaratan sistem



Use Component-Based Architectures

 Pengembangan berbasis komponen merupakan pendekatan

penting bagaimana membangun arsitektur perangkat lunak

yang tangguh karena memungkinkan penggunaan kembali

komponen dari banyak sumber yang tersedia. Komponen

memungkinkan penggunaan kembali pada skala yang lebih

besar, memungkinkan sistem disusun dari bagian yang ada, 

komponen pihak ketiga yang tidak tersedia, dan beberapa

bagian baru yang menangani domain spesifik dan

mengintegrasikan bagian-bagian lain bersama-sama.

 Pendekatan berulang melibatkan evolusi terus menerus dari

arsitektur sistem. Setiap iterasi menghasilkan arsitektur yang 

dapat dieksekusi yang dapat diukur, diuji, dan dievaluasi

terhadap persyaratan sistem.



Solutions to Root Causes

 Komponen memfasilitasi arsitektur yang tangguh

 Modularitas memungkinkan pemisahan elemen sistem yang 

jelas yang dapat berubah

 Reuse difasilitasi dengan memanfaatkan kerangka kerja

standar (COM, CORBA, EJB ...) dan komponen yang tersedia

secara komersial

 Komponen memberikan dasar alami untuk manajemen

konfigurasi

 Alat pemodelan visual menyediakan otomatisasi untuk

pengembangan berbasis komponen



Visually Model Software

Model adalah penyederhanaan realitas yang sepenuhnya

menggambarkan suatu sistem dari perspektif tertentu.

Dynamic
Diagrams

Static 
Diagrams

Activity
Diagrams

Models

Sequence
Diagrams

Collaboration
Diagrams

Statechart
Diagrams

Deployment
Diagrams

Component
Diagrams

Object
Diagrams

Class
DiagramsUse-Case

Diagrams

Visual modeling with UML



Visual Modeling Using UML

Activity
Diagrams

Models

Sequence
Diagrams

Collaboration
Diagrams

Statechart
Diagrams

Deployment
Diagrams

Component
Diagrams

Object
Diagrams

Class
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Diagrams

UML
Diagrams

Target
System

Forward and Reverse
Engineering



Solutions to Root Causes

 Gunakan kasus dan skenario yang secara jelas menentukan

perilaku

 Desain perangkat lunak jelas ditangkap oleh model

 Detail dapat disembunyikan saat dibutuhkan

 Desain yang ambigu menemukan ketidakkonsistenan lebih

mudah

 Kualitas aplikasi dimulai dengan desain yang bagus

 Alat pemodelan visual memberikan dukungan untuk

pemodelan UML



Continuously Verify Software 

Quality

 Masalah perangkat lunak secara eksponensial lebih mahal untuk

ditemukan dan diperbaiki setelah pemasangan daripada

sebelumnya.

 Memverifikasi fungsionalitas sistem melibatkan pembuatan tes

untuk setiap skenario utama yang mewakili beberapa aspek

perilaku yang diperlukan.

 Karena sistem dikembangkan secara iteratif, setiap iterasi

mencakup pengujian = penilaian kualitas produk yang 

berkelanjutan.
Cost

Time



Testing Dimensions of Quality

Functionality

Usability

ReliabilityPerformance

Supportability

Uji aplikasi dari perspektif

kenyamanan kepada

pengguna akhir.

Uji cara kerja yang akurat dari

setiap skenario penggunaan

Uji bahwa aplikasi berperilaku

konsisten dan dapat diprediksi.

Tes tanggapan online di bawah

rata-rata dan pemuatan puncak

Uji kemampuan untuk

mempertahankan dan

mendukung aplikasi dalam

penggunaan produksi



Solutions to Root Causes

 Penilaian status proyek dibuat obyektif karena hasil pengujian

terus dievaluasi

 Penilaian obyektif ini memaparkan inkonsistensi dalam

persyaratan, desain dan implementasi

 Pengujian dan verifikasi difokuskan pada bidang yang paling 

penting

 Cacat diidentifikasi lebih awal dan dengan demikian biaya

perbaikannya berkurang

 Alat pengujian otomatis menyediakan pengujian untuk

fungsionalitas, keandalan, dan kinerja



Control Changes to Software

 Kemampuan untuk mengelola perubahan - memastikan

bahwa setiap perubahan dapat diterima, dan mampu melacak

perubahan - sangat penting dalam lingkungan di mana 

perubahan tidak bisa dihindari.

 Mempertahankan keterlacakan di antara elemen-elemen dari

setiap rilis sangat penting untuk menilai dan secara aktif

mengelola dampak perubahan.

 Dengan tidak adanya kontrol perubahan yang disiplin, proses 

pembangunan cepat berubah menjadi kekacauan.



Solutions to Root Causes

 Alur kerja perubahan persyaratan didefinisikan dan diulang

 Ubah permintaan memfasilitasi komunikasi yang jelas

 Ruang kerja yang terisolasi mengurangi gangguan di antara

anggota tim yang bekerja secara paralel

 Ruang kerja berisi semua artefak, yang memfasilitasi

konsistensi

 Perubahan propagasi dikendalikan

 Perubahan dapat dipertahankan dalam sistem yang kuat



Software Process Model 

Terdapat 2 type software process:

 Plan-driven processes, merupakan proses di mana semua

kegiatan proses yang direncanakan sebelumnya dan

kemajuan diukur terhadap rencana ini

 In agile processes, perencanaan bersifat inkremental dan

lebih mudah untuk mengubah proses untuk mencerminkan

perubahan kebutuhan pelanggan.

Dalam praktiknya, sebagian besar proses praktis mencakup

unsur-unsur pendekatan plan-driven dan agile proses. Tidak

ada proses perangkat lunak yang benar atau salah.



Software Process Model

Terdapat beberapa software process model, meliputi:

1. Waterfall Model

 Alur proses secara linier

 Mengambil kegiatan proses dasar dari spesifikasi, 

pengembangan, validasi, dan evolusi dan mewakili mereka

sebagai fase proses terpisah seperti spesifikasi kebutuhan, 

desain perangkat lunak, implementasi, pengujian, dan

sebagainya.

 Biasa disebut dengan classic life cycle





Software Process Model

2. Evolutionary Model

 Dimulai dari model, 

kemudian 

dikembangkan dan 

akhirnya dipakai

 Dimulai dari 

pembuatan Prototype



Software Process Model

3. Increment Model

 Incremental Model merupakan gabungan antara model 

linier sekuensial dan prototyping.

 Setiap linier sekuen menghasilkan produk yang 

deliverables (dapat dikirim)

 Increment pertama merupakan produk inti (core), yang 

mengandung persyaratan/kebutuhan dasar.

 Penambahan dilakukan pada increment-increment 

berikutnya



Software Process Model

3. Increment Model Diagram



Software Process Model

4. Spiral Model

 Evolutionary process (pengembangan bertingkat)

 Menggabungkan keunggulan prototyping dan waterfall

 Memungkinkan dikembangkannya perangkat lunak 

secara bertahap (incremental) dan cepat



Software Process Model

4. Spiral Model



5. An Agile View of Process

 An Agile View of Process merupakan metode yang masuk

akal, untuk mengembangkan perangkat lunak secara cepat

pada jenis proyek perangkat lunak tertentu

 Dapat menghasilkan sistem yang sukses secara cepat

dengan menekankan komunikasi yang terus menerus dan

kolaborasi di antara para pengembang dan pelanggan



Software Life Cycle

 Perangkat lunak memiliki siklus hidup yang dikenal dengan

siklus hidup perangkat lunak (Software Life Cycle) 

 Siklus hidup perangkat lunak (Software Life Cycle) adalah

urutan dari kegiatan yang ada dalam pengembangan

perangkat lunak yang membahas semua fase keberadaannya

mulai dari perencanaan, analisis, desain, konstruksi, 

pengoperasian, dan pemeliharaan.



Software Development Process

 Software Development Process, juga dikenal sebagai

Software Development Life-Cycle / siklus hidup

pengembangan perangkat lunak, adalah struktur yang 

dikenakan pada pengembangan produk perangkat lunak. 

 Software Life Cycle dan Software Process merupakan bagian

dari siklus hidup pengembangan sistem (System 

Development Life Cycle)

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_process


System Development Life Cycle 

(SDLC)

 System Development Life-Cycle (SDLC) atau Application 

Development Life-Cycle adalah istilah yang digunakan dalam

rekayasa sistem, sistem informasi, dan rekayasa perangkat

lunak untuk menggambarkan proses perencanaan, 

pembuatan, pengujian, dan penerapan sistem informasi. 

 Konsep siklus hidup pengembangan sistem berlaku untuk

serangkaian konfigurasi perangkat keras dan perangkat

lunak, karena suatu sistem dapat terdiri dari perangkat keras

saja, hanya perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. 

 Biasanya ada enam tahap dalam siklus ini: analisis, desain, 

pengembangan dan pengujian, implementasi, dokumentasi, 

dan evaluasi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_development_life_cycle


Tahapan SDLC

 Dennis menggunakan Process Framework yang berbeda

dengan Roger S.Pressman, yaitu: Planning, Analysis, Design 

& Implementation

 SDLC memiliki 4 tahapan mendasar (Dennis, 2005):

1. Planning

2. Analysis

3. Design

4. Implementation



SDLC Model



Project Phases

1. Planning: Why build the system?

 Permintaan sistem, analisis kelayakan, estimasi ukuran 

proyek

2. Analysis: Who, what, when, where will the system be?

 Pengumpulan kebutuhan, pemodelan proses bisnis

3. Design: How will the system work?

 Desain program, desain antarmuka pengguna, desain 

data

4. Implementation: System construction and delivery

 Konstruksi sistem, pengujian, dokumentasi dan instalasi



Kelebihan dan Kekurangan SDLC

 Kelebihan SDLC: 

Menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman

pengembangan sistem. 

 Kekurangan SDLC

Hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisis, sehingga jika

terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil

system.



 SDLC merupakan suatu konsep pengembangan

perangkat lunak, di mana untuk

mengimplementasikannya membutuhkan suatu

pendekatan.

 Methodology merupakan suatu pendekatan formal 

untuk mengimplementasikan SDLC

What is methodology?



Major Methodologies

1. Structured Design Methodology
 Waterfall method

 Parallel development

2. RAD Development
 Phased Development

 Prototyping

 Throw-away Prototyping

3. Agile Development
 Extreme Programming (XP)

 Scrum



Structured Design Methodology

 Project berjalan dari satu tahapan ke

tahapan selanjutnya

 Umumnya, suatu tahapan telah selesai

sebelum memulai ke tahapan

selanjutnya



Waterfall Method



Waterfall Method

Kelebihan

 Mudah untuk dipahami, mudah untuk

digunakan

 Kontrol management baik

 Bekerja baik ketika kualitas lebih

penting dari biaya atau jadwal

 Pengidentifikasian system request 

yang lama sebelum memulai

menuliskan kode (programming), 

meminimalisasi perubahan-

perubahan yang terjadi

Kekurangan

 Semua kebutuhan harus
diketahui di awal

 Waktu yang lama antara system 

proposal dan peyerahan sistem

baru

 Design  harus spesifik sebelum

melakukan programming

 Kemungkinannya kecil bagi
customer untuk dapat melihat
preview sistem yang sedang
dikerjakan



When to use the Waterfall Model

 Ketika kebutuhan telah diketahui dengan baik

dan lengkap.

 Definisi produk stabil tidak sering berubah.

 Sistem versi baru dari hasil pengembangan dari

system yang lama.



Parallel Development

 Salah satu metode design struktur lainnya

adalah Parallel Development 

 Seperti waterfall model, namun membaginya

kepada beberapa sub-sub project dan

menggabungkannya pada tahap akhir



Parallel Development
 Parallel Development mencoba untuk mengatasi

masalah penundaan yang lama antara tahap
analisis dan pengiriman sistem.

 Bukan melakukan desain dan implementasi
secara berurutan, Parallel Development 
melakukan desain umum untuk seluruh sistem
dan kemudian membagi proyek menjadi
serangkaian sub proyek yang berbeda yang 
dapat dirancang dan implementasi secara
paralel



Parallel Development



Rapid Application Development

1. Phased development
 A series of versions

2. Prototyping
 System prototyping

3. Throw-away prototyping
 Design prototyping



Rapid Application Development

Critical elements to speed up the SDLC:

 CASE tools

 Visual programming languages

 Code generators



 Memecah sistem ke dalam beberapa

serangkaian versi

 Setiap versi memiliki tahap Analisis, Design, 

dan Implementasi.

 Output dari suatu versi merupakan input untuk

versi selanjutnya

 Tahapan analisis mengidentifikasi keseluruhan

konsep sistem kemudian mengkategorikan

kebutuhan ke dalam beberapa versi.

RAD – Phased Development



 Kebutuhan mendasar dan penting dimasukkan
ke versi pertama dari sistem.

 Tahapan analisis kemudian memasuki design, 
dan implementasi, namun hanya pada
kebutuhan yang diidentifikasi pada versi
pertama. 

 Versi pertama telah diimplementasikan, 
pekerjaan versi 2 dimulai dengan tambahan
analisis, ide-ide, isu-isu, pelajaran dari versi 1, 
versi 2 dimulai, dst

 Proses ini berlanjut sampai sistem selesai

RAD – Phased Development





RAD – Phased Development

Kelebihan

 Mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna dengan

cepat

Kekurangan

 Sistem awal sengaja tidak lengkap

 System requirements berkembang tergantung pandangan

dari versi user



 Memulai dengan menyediakan fungsi sistem

yang minimal minimal functionality disebut

dengan "quick-and-dirty" prototype

 Analisis, Design, Implementasi menghasilkan

prototype. Perbaikan prototype dilakukan

berulang-ulang dalam siklus (Analisis-Design-

Implementasi)

 Berhenti ketika prototype merupakan sebuah

sistem kerja yang lengkap (sesuai)

RAD: Prototyping



RAD: Prototyping

 Prototipe pertama biasanya adalah bagian pertama dari

sistem bahwa pengguna akan menggunakan ini

 Ini ditunjukkan dengan pengguna dan sponsor proyek

memberikan komentar terhadap prototype yang 

dihasilkan, yang digunakan untuk menganalisa kembali, 

mendesain ulang, dan melaksanakan re-prototipe kedua

yang menyediakan beberapa fitur-fitur tambahan.

 Proses ini terus berlanjut dalam siklus sampai analis, 

pengguna, dan sponsor sepakat prototipe (sekarang

disebut sistem) diinstal, 



RAD: Prototyping



RAD: Prototyping

Kelebihan

 Sangat cepat memberikan sistem bagi pengguna

untuk berinteraksi (bahkan jika organisasi itu

tidak siap/tidak memiliki gambaran)

 Prototyping meyakinkan klien bahwa tim proyek

bekerja dengan baik (tidak ada penundaan yang 

lama di mana pengguna melihat kemajuan), 

 Prototyping membantu lebih cepat memperbaiki

persyaratan nyata (pengguna dapat berinteraksi

dengan prototipe untuk lebih memahami apa

yang bisa dan tidak bisa lakukan).



RAD: Prototyping

Kekurangan

 Sistem rilis yang cepat memiliki tantangan untuk

mencoba melakukan dengan hati-hati pada fase

analisis. 

 Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam

pengembangan sistem yang kompleks karena isu

dan permasalahan mendasar yang tidak diakui

dengan baik sampai ke dalam proses

pembangunan



RAD: Throw-Away Prototyping

 Throw-Away prototyping menggunakan prototyping

untuk tujuan yang berbeda dari prototyping sebelumnya

 Melakukan analisis secara menyeluruh, untuk

mengumpulkan informasi & mengembangkan ide-ide

untuk sebuah konsep sistem.

 Masalah yang muncul diujicobakan/diselesaikan

dengan menganalisa, mendesign, & membangun

sebuah prototype (yang dinamakan design prototype) 

 Yang dibangun merupakan fitur yang blm dipahami

dengan jelas



RAD: Throw-Away Prototyping

 Sebagai contoh, pengguna tidak sepenuhnya jelas

tentang bagaimana sistem entry order harus bekerja. 

 Tim analis membangun serangkaian halaman HTML 

yang diperlihatkan untuk membantu klien

memvisualisasikan sistem yang dibangun.

 Jika menginginkan program canggih, tim bisa menulis

bagian dari program dengan data contoh (sample) 

untuk memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan

apa yang diinginkan klien dengan tepat



RAD: Throw-Away Prototyping

 Namun ini hanyalah design prototype (rancangan) 

bukan bagian dari produk

 Membuat design prototype untuk memahami

kebutuhan

 Jika design prototype merupakan hal yang diinginkan & 

dapat mengatasi masalah, design prototype dibuang, 

selanjutnya memasuki tahap design, implementasi, 

system yang sesungguhnya.



RAD: Throw-Away Prototyping



RAD: Throw-Away Prototyping

Kelebihan

 Setiap prototype yang dibangun dapat meminimalkan

resiko terkait isu-isu / masalah yang akan dihadapi oleh

sistem

 Menyeimbangkan fase analisis & design 

Kekurangan

 Sistem yang dikembangkan bergantung pada rancangan

prototype



Agile Development

 Menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan

diikuti

 Mengurangi banyak pemodelan dan dokumentasi

 Menekankan kesederhanaan (simple) dan pengembangan

aplikasi yang iteratif (berulang)

 Contoh pengembangan ini:

 Extreme Programming (XP)

 Scrum

 Dynamic Systems Development Model (DSDM)



Extreme Programming (XP)

“Core Values” of XP
1. Communication

2. Simplicity

3. Feedback

4. Courage (Quality First, test and efficient coding)



Extreme Programming (XP)

1. User Stories about system do

2. Code small program using defined 

standards

3. User Feedback

4. Repeat



Extreme Programming (XP)



Selecting the Right Methodology

1. Clarity of User Requirements (Kejelasan Persyaratan

Pengguna)

2. Familiarity with Technology (Kefamiliaran dengan teknologi)

3. System Complexity (Kompleksitas Sistem)

4. System Reliability (Keandalan Sistem)

5. Short Time Schedules (Jadwal Pendek)

6. Schedule Visibility



Selecting the Right Methodology



Project Team Skills and Rules

 Proyek harus terdiri dari berbagai individu yang 
terampil agar sistem dapat berhasil.

 Enam perangkat keterampilan utama yang harus
dimasukkan seorang analis:
Technical

Business

Analytical

 Interpersonal

Management

Ethical



Project Team Roles



NEXT……

The Rational Unified Process



The Rational Unified Process

 RUP adalah produk proses. Ini dikembangkan dan dikelola oleh Perangkat

Lunak Rasional dan terintegrasi dengan serangkaian alat pengembangan

perangkat lunak yang tersedia dari IBM.

 RUP adalah kerangka kerja proses yang dapat diadaptasi dan diperluas

agar sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mengadopsi.

 RUP mengambil banyak praktik terbaik yang disebutkan sebelumnya

(mengembangkan perangkat lunak secara iteratif, mengelola persyaratan, 

menggunakan arsitektur berbasis komponen, perangkat lunak model 

visual, terus menerus memverifikasi kualitas perangkat lunak, mengontrol

perubahan pada perangkat lunak).

The Rational Unified Process® (RUP) adalah Proses Rekayasa Perangkat

Lunak yang memberikan pendekatan disiplin untuk menetapkan tugas dan

tanggung jawab dalam organisasi pengembangan. Tujuannya adalah untuk

memastikan produksi perangkat lunak berkualitas tinggi yang memenuhi

kebutuhan pengguna akhir, dalam jadwal dan anggaran yang dapat

diprediksi.



Two Dimensions of the Process

Aspek dinamis dari

proses sebagaimana

ditetapkan: ia

dinyatakan dalam

bentuk siklus, fase, 

iterasi, dan tonggak

sejarah - organisasi

sepanjang waktu

Aspek statis dari proses: 

bagaimana dijelaskan

dalam hal kegiatan, 

artefak, pekerja dan alur

kerja - organisasi

sepanjang konten



Process Description

 Struktur statis dari proses menggambarkan who sedang

melakukan what, how, and when. RUP direpresentasikan

menggunakan elemen-elemen primer berikut :

 Roles: the who

 Activities: the how

 Artifact: the what

 Workflow: the when

 Disiplin adalah kumpulan jenis elemen yang disebutkan di 

atas.



Roles

 Perilaku ini dinyatakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

peran tersebut, dan setiap peran dikaitkan dengan 

serangkaian kegiatan yang kohesif.

 Tanggung jawab masing-masing peran biasanya dinyatakan

dalam kaitannya dengan artefak tertentu yang dibuat, diubah, 

atau dikendalikan peran tersebut.

 Peran bukan individu, atau jabatan. Seseorang dapat

memainkan beberapa peran dalam proses.

Role (peran) mendefinisikan perilaku dan tanggung jawab

individu (perancang, analis, programmer ...), atau

sekelompok individu yang bekerja bersama sebagai

sebuah tim.



Activities

 Granularity suatu kegiatan dapat bervariasi dari jam ke hari. 

Biasanya melibatkan satu orang dalam peran terkait dan

mempengaruhi satu atau hanya sejumlah kecil artefak.

 Kegiatan dapat diulang beberapa kali pada artefak yang 

sama, terutama dari satu iterasi ke iterasi lainnya.

Suatu kegiatan adalah unit kerja yang dapat diminta oleh

seorang individu dalam peran itu dan yang 

menghasilkan hasil yang bermakna dalam konteks

proyek.



Artifacts

 Hasil kerja hanya sebagian dari artefak lainnya.

 Artefak sangat mungkin untuk tunduk pada kontrol versi dan manajemen

konfigurasi.

 Himpunan Artefak:

 Management set – perencanaan dan operasional artefak

 Requirements set – dokumen visi dan persyaratan dalam bentuk
kebutuhan pemangku kepentingan

 Design set – model desain dan deskripsi arsitektur

 Implementation set – kode sumber (source code)  dan file yang dapat
dieksekusi, file data terkait

 Deployment set – instruksi instalasi, dokumentasi pengguna, dan
materi pelatihan

Artefak adalah hal-hal yang diproduksi, dimodifikasi, atau digunakan

oleh suatu proses (model, dokumen, kode sumber, executable ...).



Major Artifacts

Stakeholder

Requests
Vision Business

Case

Risk

List

Software

Development

Plan

Software

Architecture

Document

Glossary

Software

Requirements

Specification

Test

Plan

Deployment

PlanUse-Case

Model

Analysis

Model
Design

Model

Implementation

Model

Product

Supplementary

Specification



Resources, Roles and Activities

Designer
Architectural

Board Programmer

Richard John Mary Laura

Roles

Resources

Object 

design
Architectural

analysis

Architectural

design
Coding

Activities



Workflows

 Core Workflow memberikan aliran keseluruhan kegiatan

untuk setiap disiplin.

 Workflow Details menunjukkan peran, kegiatan yang mereka

lakukan, memasukkan artefak yang mereka butuhkan, dan

menghasilkan artefak yang mereka hasilkan.

 Iteration Plan adalah rangkaian kegiatan dan tugas yang 

berurutan waktu, dengan sumber daya yang ditetapkan, dan

berisi dependensi tugas. Rencana yang bagus, satu per 

iterasi.

Alur kerja (workflows) adalah urutan kegiatan yang 

menghasilkan hasil dari nilai yang dapat diobservasi

(pemodelan bisnis, implementasi ...).



Example of a Core Workflow

Analyze the

Problem

Understand

Stakeholder Needs

Manage Changing

Requirements

Refine the 

System Definition

Manage the Scope

of the System
Define the System

[New system] [Existing System]

[Incorrect 

Problem] [Addressing Correct Problem]

[Can’t Do All

the Work]

[Work in Scope]

[New Input]

Workflow 

Detail



Iterative Development

 Mengingat sistem perangkat lunak canggih saat ini, tidak

mungkin secara berurutan menentukan seluruh masalah, 

merancang seluruh solusi, membangun perangkat lunak dan

kemudian menguji produk pada akhirnya.

 Diperlukan pendekatan berulang yang memungkinkan

peningkatan pemahaman tentang masalah melalui

penyempurnaan berturut-turut, dan untuk secara bertahap

menumbuhkan solusi yang efektif atas beberapa iterasi.

 Setiap iterasi berakhir dengan rilis yang dapat dieksekusi.



The Sequential Process

 Banyak masalah teknik diselesaikan menggunakan proses berurutan:

 Memahami masalah, persyaratan dan batasannya

 Rancang solusi yang memenuhi semua persyaratan

 Terapkan solusi menggunakan teknik teknik terbaik

 Pastikan bahwa implementasi memenuhi persyaratan yang dimulai

 Deliver: Masalah dipecahkan!

 Pekerjaan ini sempurna di bidang teknik sipil dan mekanik di mana desain 

dan konstruksi didasarkan pada pengalaman ratusan tahun.

 Proses berurutan didasarkan pada dua asumsi salah yang 

membahayakan keberhasilan proyek perangkat lunak:

 Persyaratan akan dibekukan (perubahan pengguna, perubahan masalah, 

perubahan teknologi yang mendasarinya, perubahan pasar ...)

 Kita bisa mendapatkan desain tepat di atas kertas sebelum melanjutkan

("teori" yang mendasarinya adalah minggu dan kurang dipahami dalam

rekayasa perangkat lunak, hukum fisika yang relatif langsung mendasari

desain jembatan, tetapi tidak ada padanan yang ketat dalam desain perangkat

lunak - perangkat lunak "lunak" )



Iterative Lifecycle

Requirements

Design

Implementation

TestingR

D

I

T

R

D

I

T

R

D

I

T

R

D

I

T
Time



Phases and Milestones

Siklus pengembangan dibagi dalam empat fase berturut-turut:

 Inception: ide yang baik dikembangkan menjadi visi produk

akhir dan kasus bisnis untuk produk disajikan.

 Elaboration: sebagian besar persyaratan produk ditentukan

dan arsitektur sistem dirancang.

 Construction: produk ini dibangun - perangkat lunak yang 

selesai ditambahkan ke kerangka (arsitektur)

 Transition: produk dipindahkan ke komunitas pengguna

(pengujian beta, pelatihan ...)

Inception Elaboration Construction Transition

Time Lifecycle

Objective 

Milestone

Lifecycle

Architecture 

Milestone

Initial Operation

Capability 

Milestone

Product

Release 

Milestone



Development Cycle

 Siklus pengembangan awal - produk perangkat lunak dibuat

 Siklus evolusi - produk berevolusi ke generasi berikutnya

dengan pengulangan urutan fase awal, elaborasi, konstruksi, 

dan transisi.

 Siklus kemungkinan tumpang tindih sedikit: fase awal dan

elaborasi dapat dimulai selama bagian akhir dari fase transisi

dari siklus sebelumnya.

Setiap siklus menghasilkan rilis baru dari sistem, dan

masing-masing adalah produk yang siap dikirim. Produk

ini harus mengakomodasi kebutuhan yang ditentukan.  

I

10%

E

30%

C

50%

T

10%

Typical time line for initial development cycles



Phases and Iterations

Setiap fase selanjutnya dapat dipecah menjadi iterasi. Iterasi adalah

loop pengembangan lengkap yang menghasilkan pelepasan

(internal atau eksternal) dari produk yang dapat dieksekusi, subset 

dari produk akhir yang sedang dikembangkan, yang tumbuh secara

bertahap dari iterasi ke iterasi menjadi sistem akhir.

Inception Elaboration Construction Transition

Time

LCO LCA IOC PR

Preliminary

Iteration

Architecture

Iteration

Architecture

Iteration

Developm.

Iteration

Developm.

Iteration

Developm.

Iteration

Transit.

Iteration

Transit.

Iteration

Internal

Release

Minor 

Milestone

First External Release 

(e.g. beta)
Final 

Release

Perjanjian

Lingkup dan

Kasus Bisnis.

Arsitektur

dasarnya

Produk yang cukup

matang untuk

digunakan pelanggan

Penerimaan

atau akhir

kehidupan



Duration of an Iteration

 Iterasi dimulai dengan perencanaan dan persyaratan dan
berakhir dengan rilis internal atau eksternal.

 Durasi iterasi yang ideal adalah dari dua hingga enam
minggu, tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek
Anda.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi durasi iterasi : 

 Ukuran, stabilitas, dan kematangan organisasi

 Keakraban dengan proses berulang

 Ukuran proyek

 Kesederhanaan teknis proyek

 Tingkat otomatisasi digunakan untuk mengelola kode, 
mendistribusikan informasi, melakukan pengujian



Number of Iterations

Phase Low Medium High

Inception 0 1 1

Elaboration 1 2 3

Construction 1 2 3

Transition 1 1 2

Total 3 6 9

“Normal” project has 6 ± 3 iteration.



Conditions that Increase Number 

of Iterations

 Inception - bekerja dengan fungsionalitas baru, lingkungan

bisnis yang tidak dikenal, ruang lingkup yang sangat fluktuatif, 

pengambilan keputusan pembelian …

 Elaboration - bekerja dengan lingkungan sistem baru (fitur

arsitektur baru), elemen arsitektur yang belum diuji, perlu

prototipe sistem …

 Construction - banyak kode untuk ditulis dan diverifikasi, 

teknologi baru atau alat pengembangan …

 Transition - butuhkan untuk alfa dan beta, konversi basis 

data pelanggan, pengiriman tambahan ke pelanggan…



Inception Phase: Objectives

 Menetapkan ruang lingkup proyek dan kondisi batas, 

termasuk konsep operasional, dan kriteria penerimaan

 Menentukan kasus penggunaan kritis dan skenario utama

perilaku yang mendorong fungsi sistem

 Tunjukkan setidaknya satu arsitektur kandidat terhadap

beberapa skenario utama

 Perkirakan keseluruhan biaya dan jadwal untuk seluruh

proyek

 Identifikasi potensi risiko (sumber ketidakpastian)

 Mempersiapkan lingkungan pendukung untuk proyek



Milestone: Lifecycle Objective (LCO)

 Persetujuan pemangku kepentingan tentang definisi ruang

lingkup dan perkiraan biaya dan jadwal

 Perjanjian bahwa set persyaratan yang tepat telah ditangkap

dan bahwa ada pemahaman bersama tentang persyaratan ini

 Kredibilitas estimasi biaya dan jadwal, prioritas, risiko, dan

proses pengembangan

 Semua risiko telah diidentifikasi dan ada strategi mitigasi

untuk masing-masing risiko

 Pengeluaran aktual versus pengeluaran yang direncanakan



Elaboration Phase: Objectives

 Tetapkan, validasikan, dan buat garis dasar arsitektur

secepat mungkin

 Baseline visi

 Baseline rencana kesetiaan tinggi untuk tahap konstruksi

 Perbaiki lingkungan dukungan

 Tunjukkan bahwa arsitektur dasar akan mendukung visi

dengan biaya yang wajar dalam waktu yang wajar

Garis dasar adalah pelepasan artefak yang ditinjau dan

disetujui yang merupakan dasar dan disepakati untuk

evolusi atau pengembangan lebih lanjut dan yang dapat

diubah hanya melalui prosedur formal.



Milestone: Lifecycle Architecture (LCA)

 Visi dan persyaratan produk stabil.

 Arsitektur stabil.

 Demonstrasi yang dapat dieksekusi menunjukkan bahwa
risiko utama telah diatasi dan diselesaikan.

 Rencana iterasi untuk tahap Konstruksi cukup rinci untuk
memungkinkan pekerjaan untuk melanjutkan, dan didukung
oleh perkiraan yang kredibel.

 Semua pemangku kepentingan sepakat bahwa visi saat ini
dapat dicapai jika rencana saat ini dijalankan untuk
mengembangkan sistem yang lengkap, dalam konteks
arsitektur saat ini.

 Pengeluaran sumber daya aktual versus pengeluaran yang 
direncanakan dapat diterima. 



Construction Phase: Objectives

 Lengkapi produk perangkat lunak untuk transisi ke pengguna

 Minimalkan biaya pengembangan dengan mengoptimalkan

sumber daya dan menghindari memo dan pengerjaan ulang

yang tidak perlu

 Dapatkan kualitas yang memadai secepat yang praktis

 Dapatkan versi yang bermanfaat (alfa, beta, dan rilis uji

lainnya) secepat mungkin



Milestone: Initial Operational 

Capability (IOC)

 Rilis produk stabil dan cukup matang untuk digunakan di 

komunitas pengguna.

 Semua pemangku kepentingan siap untuk transisi produk ke

komunitas pengguna.

 Pengeluaran sumber daya aktual versus yang direncanakan

masih dapat diterima. 



Transition Phase: Objectives

 Mencapai dukungan mandiri pengguna

 Mencapai persetujuan pemangku kepentingan bahwa

baseline penyebaran lengkap dan konsisten dengan kriteria

evaluasi visi

 Mencapai baseline produk akhir secepat dan seefektif biaya

praktis



Milestone: Product Release (PR)

 Pengguna puas.

 Pengeluaran sumber daya aktual versus pengeluaran yang 

direncanakan dapat diterima. 



Benefits of an Iterative Approach
 Risk Mitigation – proses berulang memungkinkan pengembang memitigasi

risiko lebih awal dari proses sekuensial di mana integrasi akhir adalah satu-

satunya saat risiko ditemukan atau ditangani.

 Accommodating Changes – proses berulang memungkinkan pengembang

mempertimbangkan persyaratan akun, perubahan taktis dan teknologi secara

terus menerus.

 Learning as You Go – keuntungan dari proses berulang adalah bahwa

pengembang dapat belajar sepanjang jalan, dan berbagai kompetensi dan

spesialisasi digunakan selama seluruh siklus hidup.

 Increased Opportunity for Reuse – proses berulang memfasilitasi

penggunaan kembali elemen-elemen proyek karena mudah untuk

mengidentifikasi bagian-bagian umum karena mereka sebagian dirancang

dan diimplementasikan daripada mengidentifikasi semua kesamaan di awal.

 Better Overall Quality – sistem telah diuji beberapa kali, meningkatkan

kualitas pengujian. Persyaratan telah disempurnakan dan terkait lebih dekat

dengan kebutuhan nyata pengguna. Pada saat pengiriman, sistem sudah

berjalan lama.



Architecture-Centric Development

 Sebagian besar dari RUP berfokus pada pemodelan. Model 

membantu pengembang memahami dan membentuk

masalah dan solusinya.

 Model adalah penyederhanaan kenyataan yang membantu

kita menguasai sistem yang besar dan kompleks yang tidak

dapat dipahami dengan mudah secara keseluruhan. Model itu

bukan kenyataan, tetapi model terbaik adalah model yang 

sangat dekat dengan kenyataan.

 Diperlukan banyak model untuk mengatasi berbagai aspek

realitas yang berbeda. Model-model ini harus dikoordinasikan

untuk memastikan bahwa mereka konsisten dan tidak terlalu

berlebihan.



Architecture

 Modelnya lengkap, representasi konsisten dari sistem yang 

akan dibangun. Model-model sistem yang kompleks ini bisa

sangat besar!

 Arsitektur adalah kerangka: "Arsitektur adalah apa yang 

tersisa ketika Anda tidak dapat mengambil lagi hal-hal dan

masih memahami sistem dan menjelaskan cara kerjanya."

 Definisi: Arsitektur adalah organisasi mendasar dari suatu

sistem, yang terkandung dalam komponen-komponennya, 

hubungan mereka satu sama lain dan lingkungan, dan

prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusi.*

* ANSI/IEEE Std 1471-2000, Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems 



Definition of Architecture (RUP)

 Arsitektur adalah bagian dari desain; ini tentang membuat keputusan tentang

bagaimana sistem akan dibangun. Namun tidak semuanya desain. Ia berhenti pada

elemen-elemen utama - elemen-elemen yang memiliki efek meresap dan tahan lama 

pada kualitas sistem.

 Arsitektur adalah tentang struktur dan organisasi tetapi juga berkaitan dengan

perilaku.

 Arsitektur tidak hanya melihat ke dalam tetapi juga melihat kesesuaian sistem dalam

dua konteks: operasional dan pengembangan. Ini tidak hanya mencakup aspek teknis

tetapi juga aspek ekonomi dan sosiologisnya.

 Arsitektur juga membahas masalah “lunak” seperti gaya dan estetika.

Arsitektur adalah seperangkat keputusan penting tentang pengorganisasian

sistem perangkat lunak, pemilihan elemen struktural dan antarmuka mereka

di mana sistem disusun, bersama dengan perilaku mereka sebagaimana

ditentukan dalam kolaborasi di antara elemen-elemen tersebut, komposisi

struktur ini dan elemen perilaku ke dalam subsistem yang lebih besar secara

progresif, dan gaya arsitektur yang memandu organisasi ini, elemen-elemen

ini dan antarmuka mereka, kolaborasi mereka, dan komposisi mereka.



Architecture Representation

 Representasi arsitektur harus memungkinkan berbagai

pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan

mendiskusikan arsitektur.

 Berbagai pemangku kepentingan memiliki keprihatinan

yang berbeda dan tertarik pada berbagai aspek arsitektur.

 Architectural view – deskripsi yang disederhanakan

(abstraksi) suatu sistem dari perspektif tertentu (mis.):

 Organisasi sistem yang logis

 Fungsi sistem

 Aspek konkurensi

 Distribusi fisik perangkat lunak pada platform yang 

mendasarinya



4+1 View Model of Architecture

Logical View
Sebuah abstraksi dari model 

desain yang mengidentifikasi

paket desain utama,

subsistem dan kelas

Implementation View
Suatu organisasi statis

modul perangkat lunak (source 

code, file data, komponen,

executable, dan lainnya ...)

Process View
Penjelasan tentang konkuren

aspek sistem pada

runtime - tugas, urutan, atau

proses serta interaksi mereka

Deployment View
Berbagai executable dan

komponen runtime lainnya

dipetakan ke dasarnya

platform atau node komputasi

Use-Case View
Use-case dan

Skenario utama



Models and Architectural Views 
 Model memberikan representasi lengkap dari sistem, sedangkan tampilan

arsitektur hanya memfokuskan apa yang signifikan secara arsitektur -

tampilan arsitektur adalah abstraksi dari suatu model.

 Elemen-elemen arsitektur yang signifikan termasuk yang berikut :

 Kelas utama yang memodelkan entitas bisnis utama

 Mekanisme arsitektur yang memungkinkan kegigihan dan komunikasi

 Pola dan kerangka kerja

 Lapisan dan subsistem

 Antarmuka

 Proses utama, atau utas kontrol

Logical View Implementation 

View

Process View Deployment 

View

Use-Case ViewDesign model

Use-case model

Implementation

model

Deployment model



Primary Architectural Artifacts

 Software Architecture Document (SAD) mewakili tinjauan

komprehensif arsitektur sistem perangkat lunak. Ini termasuk

yang berikut ini :

 Architectural Views

 Requirements and constraints

 Size and performance characteristics

 Quality, extensibility, and portability targets

 The architectural prototype, yang digunakan untuk

memvalidasi arsitektur (diuji melalui kasus penggunaan

signifikan secara arsitektur) dan yang berfungsi sebagai

dasar untuk sisa pengembangan.



Component-Based Development

 Komponen adalah bagian nontrivial, relatif independen, dan

dapat diganti dari sistem yang memenuhi fungsi yang jelas

dalam konteks arsitektur yang terdefinisi dengan baik. 

Komponen sesuai dengan dan menyediakan realisasi satu

set antarmuka.

 Macam-macam komponen :

Application-specific

Business-specific

Middleware

System software



Use-Case-Driven Development

 Suatu use case adalah urutan tindakan yang dilakukan

sistem yang menghasilkan hasil dari nilai yang dapat diamati

oleh aktor tertentu.

 Suatu actor adalah seseorang atau sesuatu di luar sistem

yang berinteraksi dengan sistem.

Customer

Withdraw Money

Bank System 
Check Balance



Use Case

 Fungsionalitas sistem ditentukan oleh satu set use case, 

masing-masing mewakili urutan tindakan tertentu (alur

peristiwa).

 Alur use-case dari peristiwa mengekspresikan perilaku sistem

dalam tampilan kotak hitam dari sistem, sedangkan realisasi

use-case adalah tampilan kotak putih yang menunjukkan

bagaimana use case sebenarnya dilakukan dalam hal objek

interaksi.

 Suatu use case diprakarsai oleh aktor untuk memohon

fungsionalitas tertentu dalam sistem.

 Semua use case merupakan semua cara yang mungkin untuk

menggunakan sistem.



Scenarios

 Skenario adalah urutan tindakan yang unik (utas) melalui use 

case - satu jalur melalui use case.

 Skenario adalah turunan dari use case - using technology 

objek: use case adalah kelas, sedangkan skenario adalah

instance dari kelas ini.

 Jelas, setiap kasus penggunaan dapat memiliki banyak

contoh (skenario)

 Contoh ATM: satu skenario menunjukkan penarikan uang

yang benar, skenario lain menunjukkan bagaimana proses 

penarikan uang dibatalkan karena saldo tidak mencukupi dll.



Actor

 Aktor bukan bagian dari sistem. Mereka mewakili peran yang 

dapat dimainkan oleh pengguna sistem.

 Seorang aktor dapat secara aktif menukar informasi dengan

sistem:

 Seorang aktor dapat menjadi penerima informasi yang pasif.

 Seorang aktor dapat menjadi penyedia informasi.

 Seorang aktor dapat mewakili manusia, mesin atau sistem

lain.



Use-Case Model

 Model use-case terdiri dari himpunan semua use case 

bersama-sama dengan himpunan aktor yang berinteraksi

dengan use case ini. Ini menyediakan model fungsi sistem

yang dimaksudkan, dan dapat berfungsi sebagai kontrak

antara pelanggan dan pengembang.

 Model use-case diwakili oleh UML use-case diagram dan

activity diagram untuk memvisualisasikan use case.



Disciplines Produce and Share Models

Business

Modeling
Requirements

Analysis &

Design
Implementation Test

Business

Use-Case Model

Business

Domain Model

Business

Process Model

Use-Case

Model

Use-Case

Model

Design

Model

Design

Model

Design

Model

Implementation

Model

Implementation

Model

Test Suite

Use cases didefinisikan untuk 

suatu sistem adalah dasar untuk 

seluruh proses pengembangan.



Use Cases in the Process

 Model use-case adalah hasil dari disiplin persyaratan. Ini

menangkap apa yang harus dilakukan sistem dari sudut

pandang pengguna.

 Dalam analisis dan desain use case berfungsi sebagai dasar

untuk realisasi use case yang menggambarkan bagaimana

use case dilakukan dalam hal berinteraksi objek dalam model 

desain. Semua perilaku yang diperlukan diwakili dalam

desain sistem.

 Karena use case adalah dasar untuk model desain dan model 

desain adalah spesifikasi implementasi, mereka

diimplementasikan dalam hal kelas desain.

 Selama pengujian, kasus penggunaan menentukan dasar

untuk mengidentifikasi kasus dan prosedur uji.



Process Disciplines

Business Modeling
Requirements

Analysis and Design
Implementation

Testing
Deployment

Project Management
Configuration and Change Management

Environment



Disciplines and Artifacts Evolution

B R A I T D P C E

B R A I T D P C E

B R A I T D P C E B R A I T D P C E

Inception

Elaboration

Construction Transition

Time



Business Modeling

Tujuannya adalah sebagai berikut :

 Untuk memahami masalah dalam organisasi sasaran dan mengidentifikasi

potensi perbaikan

 Untuk memastikan pelanggan dan pengguna akhir memiliki pemahaman

yang sama tentang organisasi sasaran

 Untuk menurunkan persyaratan sistem untuk mendukung target 

organisasi

 Untuk memahami struktur dan dinamika organisasi di mana sistem akan

digunakan

Tujuan utama dari pemodelan proses bisnis adalah untuk

menyediakan bahasa umum bagi komunitas insinyur perangkat

lunak dan bisnis.



Business Modeling and Software 

Development

Model Bisnis bertindak sebagai :

 Masukan ke Persyaratan

 Model Kasus Penggunaan Bisnis dan Model Proses Bisnis

membantu untuk memahami persyaratan sistem dan

mengidentifikasi kasus penggunaan sistem.

 Masukan untuk Analisis & Desain

 Entitas bisnis dari Model Domain Bisnis membantu

mengidentifikasi kelas entitas dalam Model Analisis.



Workflow Assess Business

Status

[Early Inception]

Identify Business

Processes

Refine Business

Process Definitions

Design Business

Process Realizations

Refine Roles and

Responsibilities

Describe Current

Business

Develop Domain

Model

Explore Process

Automation

[Business 

Modeling]

[Domain 

Modeling

Only]



Workflow Details

 Menilai Status Bisnis - kosakata bisnis umum diambil dan organisasi sasaran

dinilai.

 Jelaskan Bisnis Saat Ini - model bisnis dari proses bisnis saat ini dibangun jika

diperlukan rekayasa ulang atau peningkatan proses-proses tersebut.

 Identifikasi Proses Bisnis - sasaran bisnis utama diidentifikasi serta proses 

bisnis. Arsitektur bisnis didefinisikan.

 Persempit Definisi Proses Bisnis - kasing kasus bisnis direpresentasikan dalam

bentuk model kasing kasus bisnis terstruktur.

 Desain Realisasi Proses Bisnis - model bisnis lengkap dibangun. Pekerja dan

entitas bisnis diidentifikasi dalam diagram kelas. Realisasi proses bisnis dijelaskan

dan ditentukan (mis. Dalam bentuk diagram aktivitas).

 Perbaiki Peran dan Tanggung Jawab - pekerja dan entitas bisnis dirinci dan

model bisnis ditinjau.

 Jelajahi Proses Otomasi - cara bagaimana proses bisnis dapat diotomatisasi

ditemukan dan dijelaskan.

 Kembangkan Model Domain - jika tidak perlu model bisnis skala penuh, hanya

model domain yang dibuat.



Roles

 Business-Process Analyst memimpin dan

mengoordinasikan pemodelan bisnis dengan menjabarkan

organisasi yang sedang dimodelkan. Analis Proses Bisnis

menetapkan visi bisnis, ia mengidentifikasi pelaku bisnis dan

menggunakan kasus dan interaksi mereka.

 Business Designer merinci spesifikasi kasus penggunaan

bisnis. Desainer Bisnis melengkapi model bisnis yang 

menentukan semua proses bisnis, pekerja, dan entitas.

 Stakeholders memberikan semua informasi input yang 

diperlukan dan ulasan.

 Business Reviewer mereview artefak yang dihasilkan.



Key Artifacts

 Business Vision Document mendefinisikan tujuan dan 

sasaran bisnis dari upaya pemodelan bisnis.

 Business Use-Case Model menentukan fungsi bisnis -

proses bisnis. Terkadang model ini disebut sebagai peta

proses.

 Business Domain Model adalah model objek yang 

menggambarkan pekerja bisnis dan entitas dan hubungan

mereka.

 Business Process Model menunjukkan realisasi kasus

penggunaan bisnis. Ini menunjukkan bagaimana proses 

bisnis dijalankan.



Requirements

Sasaran dari disiplin persyaratan adalah sebagai berikut :

 Untuk membangun dan memelihara perjanjian dengan pelanggan dan

pemangku kepentingan lain tentang apa yang harus dilakukan sistem dan

mengapa

 Untuk memberikan pengembang sistem dengan pemahaman yang lebih

baik tentang persyaratan sistem

 Untuk menentukan batas-batas sistem

 Untuk memberikan dasar untuk perencanaan isi teknis iterasi

 Untuk memberikan dasar untuk memperkirakan biaya dan waktu untuk

mengembangkan sistem

 Untuk menentukan antarmuka pengguna untuk sistem, fokus pada

kebutuhan pengguna

Tujuan utama dari disiplin persyaratan adalah untuk

menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem dengan

menentukan fungsinya. Pemodelan persyaratan memungkinkan

pengembang dan pelanggan untuk menyetujui deskripsi itu.



Types of Requirements

 Functional Requirements (behavioral) digunakan untuk

mengekspresikan perilaku suatu sistem dengan menentukan kondisi input 

dan output yang diharapkan dihasilkan.

 Supplementary Requirements (nonfungsional) menunjukkan atribut

kualitas :

 Usability membahas faktor manusia seperti estetika, pembelajaran

mudah, mudah digunakan, dan sebagainya

 Reliability membahas frekuensi dan tingkat keparahan kegagalan, 

pemulihan, dan akurasi.

 Performance berurusan dengan jumlah seperti tingkat transaksi, 

kecepatan, waktu respons, dan sebagainya.

 Supportability membahas betapa sulitnya mempertahankan sistem

dan kualitas lain yang diperlukan untuk menjaga sistem tetap mutakhir

setelah dirilis.



Workflow

Analyze the

Problem

[New System]

Understand

Stakeholder

Needs

Manage Changing

Requirements

Define the

System

Manage the Scope

of the System

Refine the

System Definition

[Existing System]
[New Input]

[Incorrect

Problem]

[Addressing 

Correct

Problem]

[Work in

Scope]

[Can’t Do

All the Work]



Workflow Details

 Analisis Permasalahannya – perjanjian tentang pernyataan masalah
yang ditangani ditangkap. Stakeholder, batas dan kendala sistem
diidentifikasi.

 Memahami Kebutuhan Stakeholder – permintaan pemangku
kepentingan dan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pengguna
dikumpulkan.

 Tentukan Sistem – fitur-fitur sistem yang dibutuhkan oleh para pemangku
kepentingan ditetapkan. Aktor dan kasus penggunaan sistem diidentifikasi
untuk setiap fitur utama.

 Kelola Lingkup Sistem – visi dikembangkan, persyaratan fungsional dan
nonfungsional dikumpulkan, kasus penggunaan diprioritaskan sehingga
sistem dapat disampaikan sesuai waktu dan anggaran yang diharapkan. 

 Perbaiki Definisi Sistem – kasus penggunaan dirinci serta persyaratan
perangkat lunak.

 Kelola Perubahan Persyaratan – otoritas kontrol pusat digunakan untuk
mengendalikan perubahan pada persyaratan, perjanjian dengan
pelanggan dipertahankan.



Roles
 System Analyst lead dan mengoordinasikan elisitasi

persyaratan dan pemodelan use-case dengan menguraikan

fungsi sistem.

 Requirements Specifier merinci semua atau sebagian fungsi 

sistem. Tujuannya adalah untuk mengoordinasikan 

persyaratan dengan penentu lain. System Analyst dan

Requirement Specifier bekerja sama dengan User Interface 

Designer.

 Software Architect memastikan integritas kasus

penggunaan yang signifikan secara arsitektur.

 Requirement Reviewer memverifikasi bahwa persyaratan

dipersepsikan dan ditafsirkan dengan benar oleh tim

pengembangan.



Key Artifacts

 Permintaan Stakeholder dikumpulkan dan dikumpulkan untuk

mendapatkan "daftar keinginan".

 Dokumen Visi berisi kebutuhan dan fitur utama sistem. Ini mendukung

kontrak antara otoritas pendanaan dan organisasi pembangunan.

 Use-Cases Model dibangun untuk berfungsi sebagai kontrak antara

pelanggan, pengguna dan pengembang sistem pada fungsionalitas

sistem.

 Spesifikasi Tambahan adalah pelengkap dari Use-Case Model, karena

bersama-sama mereka menangkap semua persyaratan fungsional dan

nonfungsional perangkat lunak - Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak

yang lengkap.

 Glosarium mendefinisikan terminologi umum yang digunakan di seluruh

proyek.

 Storyboard yang terkait dengan use case berfungsi sebagai dasar untuk

prototipe antarmuka pengguna.



Analysis & Design

Tujuan analisis dan desain adalah sebagai berikut:

 Untuk menerjemahkan persyaratan menjadi spesifikasi

yang menjelaskan cara menerapkan sistem

 Untuk membangun arsitektur yang kuat sehingga Anda

dapat merancang sistem yang mudah dipahami, dibangun, 

dan berkembang

Tujuan utama dari disiplin analisis & desain adalah

untuk menunjukkan bagaimana sistem akan diwujudkan

dalam fase implementasi.



Analysis versus Design

 Analysis berfokus pada memastikan bahwa persyaratan

fungsional sistem ditangani. Ini mengabaikan banyak

persyaratan nonfungsional dari sistem dan juga abstrak dari

lingkungan implementasi.

 Design selanjutnya menyempurnakan model analisis dengan

mempertimbangkan lingkungan implementasi aktual, 

persyaratan kinerja, dan sebagainya. Ini berfokus pada

mengoptimalkan desain sistem sambil memastikan cakupan

persyaratan lengkap - perilaku lengkap dari kasus

penggunaan dialokasikan untuk kelas-kelas yang 

berkolaborasi.



Workflow
Define a Candidate

Architecture

[Early Elaboration

Iteration]

Perform Architectural

Synthesis

Refine the

Architecture

Analyze Behavior

Design

Components

Design the

Database

[Inception Iteration

(Optional)]

[Optional]



Workflow Details

 Definisikan Calon Arsitektur - sketsa awal arsitektur sistem

didefinisikan.

 Lakukan Sintesis Arsitektur - bukti arsitektur konsep dibangun dan

validitasnya dinilai.

 Perbaiki Arsitektur - elemen desain baru yang diidentifikasi untuk iterasi

saat ini diintegrasikan dengan elemen yang sudah ada sebelumnya. 

Konsistensi dan integritas arsitektur dipertahankan.

 Menganalisa Perilaku - deskripsi perilaku yang ditentukan oleh use case 

ditransformasikan ke dalam himpunan elemen yang menjadi dasar desain. 

Antarmuka pengguna dirancang dan dibuat prototipe.

 Komponen Desain - kelas, antarmuka dan hubungan mereka serta

organisasi mereka ke dalam paket dan subsistem ditentukan.

 Merancang Basis Data - kelas-kelas persisten diidentifikasi dan struktur

basis data yang tepat untuk menyimpannya dirancang. Mekanisme untuk

menyimpan dan mengambil data persisten ditentukan. Detail alur kerja ini

adalah opsional.



Roles

 Software Architect memimpin dan mengoordinasikan

kegiatan teknis dan artefak. Arsitek Perangkat Lunak

menetapkan struktur keseluruhan untuk setiap tampilan

arsitektur termasuk penguraian tampilan, pengelompokan

elemen, dan antarmuka antara pengelompokan utama.

 Designer mendefinisikan tanggung jawab, operasi, atribut, 

dan hubungan kelas.

 Database Designer berurusan dengan semua masalah yang 

berkaitan dengan desain basis data.

 Architecture and Design Reviewer meninjau artefak utama

yang dihasilkan melalui alur kerja ini.



Key Artifacts

 Software Architecture Document menangkap berbagai pandangan

arsitektur sistem.

 Analysis Model memberikan sketsa kasar sistem. Ini adalah abstraksi, 

atau generalisasi desain di mana dimensi implementasi dihilangkan.

 Design Model terdiri dari seperangkat elemen berkolaborasi yang 

menyediakan perilaku sistem. Perilaku ini diturunkan terutama dari model 

use-case. Ini terdiri dari kelas, yang dikumpulkan ke dalam paket

(pengelompokan logis dari kelas) dan subsistem (paket yang bertindak

sebagai unit tunggal untuk memberikan perilaku spesifik).

 User Interface Design and Prototype berurusan dengan pembentukan

visual dari antarmuka pengguna sehingga menangani berbagai

persyaratan.



Implementation

Disiplin implementasi memiliki empat tujuan:

 Untuk mengimplementasikan kelas dan objek dalam hal

komponen dan kode sumber

 Untuk menentukan organisasi komponen dalam hal

subsistem implementasi

 Untuk menguji komponen yang dikembangkan sebagai unit

 Untuk mengintegrasikan unit yang diproduksi untuk membuat

sistem yang dapat dieksekusi

Tujuan dari alur kerja implementasi adalah untuk

menyempurnakan arsitektur yang dirancang dan sistem

secara keseluruhan.



Builds, Integration, and Prototypes
 Build adalah versi operasional dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem

yang menunjukkan sebagian kemampuan yang akan disediakan dalam produk

akhir.

 Integration mengacu pada aktivitas pengembangan perangkat lunak di mana 

komponen perangkat lunak yang terpisah digabungkan menjadi satu.

 Prototypes membantu membangun dukungan agar produk menunjukkan sesuatu

yang konkret dan dapat dieksekusi kepada pengguna, pelanggan, dan manajer. 

Dalam banyak kasus prototipe dapat berkembang menjadi produk nyata. Ada 

beberapa tipe prototipe berikut :

 Behavioral Prototypes perlihatkan apa yang akan dilakukan sistem seperti

yang terlihat oleh pengguna ("kulit").

 Structural Prototypes menunjukkan infrastruktur dari sistem pamungkas 

("tulang").

 Exploratory Prototypes dirancang untuk menguji asumsi utama yang 

melibatkan fungsionalitas atau teknologi atau keduanya. Prototipe perilaku

cenderung merupakan prototipe eksploratif.

 Evolutionary Prototypes berevolusi dari satu iterasi ke yang berikutnya. Kode

mereka cenderung dikerjakan ulang saat produk berevolusi. Prototipe

struktural cenderung merupakan prototipe evolusi.



Workflow Structure the

Implementation Model

[More Components

to Implement

for this Iteration]

Plan the

Integration

Implement

Components

Integrate Each

Subsystem

Integrate the

System

[Done] [More 

Subsystem 

Integration

for this Iteration]

[Done]

[Components

Implemented 

and Validated]

[More System

Builds for this 

Iteration] [Done]

[Subsystems

Implemented 

and Validated]



Workflow Details

 Structure the Implementation Model – tujuannya adalah
untuk memastikan bahwa model implementasi terstruktur
dengan baik untuk membuat pengembangan komponen
bebas dari konflik.

 Plan the Integration - subsistem mana yang akan
diimplementasikan, dan urutan di mana subsistem harus
diintegrasikan direncanakan.

 Implement Components – komponen diimplementasikan, 
dianalisis, dan diuji. Rencana untuk integrasi mereka ke
dalam subsistem disiapkan.

 Integrate Each Subsystem – subsistem terintegrasi, tes
pengembang diimplementasikan dan dieksekusi.

 Integrate the System – seluruh sistem terintegrasi.



Roles

 Implementer mengembangkan komponen dan semua artefak

terkait dan melakukan pengujian unit.

 Integrator membangun sebuah bangunan.

 Software Architect mendefinisikan struktur model 

implementasi termasuk layering dan subsistem.

 Code Reviewer memeriksa kode untuk kualitas yang 

diperlukan dan kesesuaian dengan standar proyek.



Key Artifacts

 Implementation Elements – potongan-potongan kode

perangkat lunak seperti sumber, komponen biner yang dapat

dieksekusi serta berbagai file data (konfigurasi, readme dll.).

 Implementation Subsystem – kumpulan elemen

implementasi dan subsistem implementasi lainnya.

 Integration Build Plan – dokumen yang mendefinisikan

urutan di mana elemen dan subsistem dibangun.



Testing

Pengujian menggunakan praktik-praktik inti berikut

 Temukan dan dokumentasikan cacat pada produk perangkat lunak

 Anjurkan manajemen tentang persepsi kualitas perangkat lunak

 Buktikan validitas asumsi yang dibuat dalam spesifikasi desain dan

persyaratan melalui demonstrasi nyata

 Validasi fungsi-fungsi produk perangkat lunak seperti yang 

dirancang

 Validasi bahwa persyaratan diimplementasikan dengan tepat

Catatan: testing akan dibahas tersendiri

Tujuan pengujian adalah untuk mengevaluasi kualitas

produk dan untuk menemukan dan mengekspos

kelemahan dalam produk perangkat lunak.



Deployment

Jenis kegiatan berikut ini terlibat

 Pengujian di instalasi dan situs target

 Pengemasan perangkat lunak untuk pengiriman

 Penerapan dalam sistem yang dibuat khusus

 Penerapan perangkat lunak yang dibungkus menyusut

 Penerapan perangkat lunak yang dapat diunduh melalui Internet

 Membuat bahan pendukung pengguna akhir

 Membuat materi pelatihan pengguna

 Memigrasi perangkat lunak yang ada atau mengonversi basis 
data

Tujuannya adalah untuk mengelola kegiatan yang terkait

dengan memastikan bahwa produk perangkat lunak

tersedia untuk pengguna akhir



Workflow
Plan Deployment

[Change Requests]

Develop Support

Material

Manage Acceptance Test

(At Development Site)

Produce

Deployment Unit

Beta Test

Product

Manage Acceptance Test

(at Installation Site)
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Download Site
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[Beta Release]

[Customer Release]

[Custom

Install] [Shrinkwrap Product]

[Downloadable Software]



Workflow Details
 Plan Deployment – rencana penyebaran dikembangkan dan materi 

tagihan didefinisikan. Rencana penerapan membutuhkan kolaborasi dan 
persiapan pelanggan tingkat tinggi.

 Develop Support Material – materi pelatihan dan dukungan (instalasi, 
pemeliharaan, penggunaan, dll.) dikembangkan.

 Produce Deployment Unit – unit penyebaran yang terdiri dari perangkat
lunak dan artefak lain yang diperlukan untuk instalasi yang sukses dibuat.

 Manage Acceptance Test (at Development Site) – pengujian
penerimaan dijalankan dan dievaluasi sebelum perangkat lunak diinstal di 
situs target.

 Manage Acceptance Test (at Installation Site) – instalasi dan pengujian
di situs target menggunakan perangkat keras target aktual direalisasikan.

 Beta Test Product – pengujian beta membutuhkan perangkat lunak yang 
dikirim untuk diinstal oleh pengguna akhir. Umpan balik disediakan oleh
komunitas pengguna.

 Package Product – Kegiatan opsional yang diperlukan untuk
menghasilkan produk "paket perangkat lunak" dilakukan.

 Provide Access to Download Site – infrastruktur perangkat keras dan
perangkat lunak dikembangkan untuk memungkinkan pengunduhan
produk perangkat lunak.



Roles

 Deployment Manager merencanakan dan mengatur

penyebaran. Ia bertanggung jawab atas program umpan balik

pengujian beta dan bahwa produk tersebut dikemas dan

dikirim dengan tepat.

 Project Manager bertanggung jawab untuk menyetujui

penyebaran dan penerimaan pelanggan atas pengiriman.

 Technical Writer merencanakan dan menghasilkan 

dukungan pengguna akhir dan materi pelatihan.

 Graphic Artist bertanggung jawab atas semua karya seni 

terkait produk.

 Tester menjalankan tes penerimaan.

 Implementer membuat skrip instalasi dan artefak terkait.



Key Artifacts

 Executable Software dalam semua kasus.

 Installation artifacts: skrip, alat, file, panduan, informasi
lisensi.

 Release Notes, menggambarkan fitur utama rilis untuk
pengguna akhir.

 Support Materials, seperti manual pengguna, operasi dan
pemeliharaan.

 Training Materials.

 Bill of Materials adalah daftar lengkap barang yang akan
dimasukkan ke dalam produk.

 Product Artwork membantu dengan branding dan 
identifikasi produk.



Project Management

Tiga tujuan berikut ini terkait dengan manajemen proyek

 Untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola proyek-

proyek yang intensif perangkat lunak

 Untuk memberikan pedoman praktis untuk perencanaan, 

penempatan staf, pelaksanaan, dan pemantauan proyek

 Untuk Memberikan kerangka kerja untuk mengelola risiko

Catatan: manajemen projek dibahas dalam mata kuliah tersendiri

Software project management adalah seni

menyeimbangkan tujuan yang bersaing, mengelola risiko, 

dan mengatasi kendala untuk menghasilkan produk yang 

memenuhi kebutuhan pelanggan (mereka yang membayar

tagihan) dan pengguna akhir.



The Concept of Risk

 Risiko Teknis / Arsitektur - teknologi yang tidak terbukti, ruang

lingkup yang tidak pasti, ...

 Risiko sumber daya - orang, keterampilan, pendanaan

 Risiko bisnis - persaingan, pengembalian investasi, 

antarmuka pemasok

 Jadwalkan risiko - ketergantungan proyek, hanya 24 jam 

sehari

Catatan: manajemen risiko akan dibahas pada mata kuliah Manajemen Projek

Kekhawatiran yang sedang berlangsung atau yang akan

datang yang memiliki kemungkinan signifikan untuk

mempengaruhi keberhasilan tonggak utama.



The Concept of Measurement

 Completeness - pengukuran yang diperoleh berdasarkan

aspek ini, baik melalui audit atau data mentah, berguna

dalam menentukan status kelengkapan keseluruhan proyek

 Quality – pengukuran menggambarkan keadaan produk

berdasarkan jenis, jumlah, laju, dan tingkat keparahan cacat

yang ditemukan dan diperbaiki selama pengembangan

produk

Pengukuran digunakan untuk mengevaluasi seberapa dekat

atau jauh proyek dari tujuan rencana dalam hal

kelengkapan, kualitas, dan kepatuhan dengan persyaratan.

Pengukuran adalah teknik utama yang 

digunakan untuk mengendalikan proyek!



Environment

Dukungan ini termasuk yang berikut

 Konfigurasi dan peningkatan proses

 Pemilihan dan perolehan alat, pengaturan dan konfigurasinya

sesuai dengan organisasi

 Layanan teknis untuk mendukung proses pengembangan: 

infrastruktur TI, administrasi akun, cadangan, dan sebagainya

Tujuan dari disiplin lingkungan adalah untuk mendukung

pengembangan organisasi dengan kedua proses dan alat.



Workflow

Prepare Environment

for Project

[Inception Iterations]

Prepare Environment

for an Iteration

Support Environment

during an Iteration



Workflow Details

 Prepare Environment for Project – organisasi

pengembangan saat ini dinilai dan prosesnya disesuaikan

untuk proyek tertentu. Daftar kandidat alat yang akan

digunakan untuk pengembangan disiapkan serta templat

khusus proyek untuk artefak utama.

 Prepare Environment for an Iteration – alat dikustomisasi

dan disiapkan, serangkaian templat khusus proyek

diproduksi. Pedoman untuk pemodelan bisnis, persyaratan, 

dan alur kerja lainnya disiapkan.

 Support Environment during an Iteration.



Roles

 Process Engineer bertanggung jawab atas proses 

pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Ini berarti

mengkonfigurasi proses sebelum memulai proyek dan terus

meningkatkan proses selama pengembangan.

 Tool Specialist memilih dan memperoleh alat untuk

mendukung pembangunan. Ia menyiapkan dan

mengkonfigurasi alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan

proyek.

 System Administrator memelihara lingkungan

pengembangan perangkat keras dan lunak dan melakukan

tugas administrasi sistem seperti administrasi akun, 

cadangan, dan sebagainya. 



Key Artifacts

 Development Case menentukan proses yang disesuaikan

untuk proyek individu. Ini menjelaskan, untuk setiap disiplin

proses, bagaimana proyek akan menerapkan proses 

tersebut. Untuk setiap proses, disiplinkan keputusan artefak

mana yang akan digunakan dan bagaimana cara

menggunakannya.



Conclusions

Adaptive versus Predictive



Adaptive vs. Predictive Methods

 Adaptive methods fokus pada beradaptasi dengan cepat untuk

mengubah realitas. Ketika kebutuhan proyek berubah, tim adaptif juga

berubah. Tim adaptif akan mengalami kesulitan menggambarkan dengan

tepat apa yang akan terjadi di masa depan. Semakin jauh (lama) tanggal, 

semakin adaptif tentang apa yang akan terjadi pada tanggal tersebut. 

 Predictive methods fokus pada perencanaan masa depan secara rinci. 

Tim prediktif dapat melaporkan dengan tepat fitur dan tugas apa yang 

direncanakan selama seluruh proses pengembangan. Tim prediksi

mengalami kesulitan mengubah arah. Rencana tersebut biasanya

dioptimalkan untuk tujuan awal dan perubahan arah dapat menyebabkan

pekerjaan yang selesai dibuang dan dilakukan secara berbeda.

Adaptive

Agile Iterative Waterfall

Predictive


