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REKAYASA PERANGKAT LUNAK REKAYASA PERANGKAT LUNAK (review)

• Pendekatan perancangan, produksi, dan pemeliharaanPendekatan perancangan, produksi, dan pemeliharaan
perangkat lunak

• Perangkat lunak dikembangkan dengan memperkirakan 
sumberdaya waktu, biaya dan tenaga kerja

• Perangkat lunak dibuat dengan menggunakan perangkat 
bantu untuk mengelola ukuran dan kompleksitas produkbantu untuk mengelola ukuran dan kompleksitas produk
perangkat lunak yang dihasilkan



Al it  Algoritma (review)

• Sebuah urutan langkah yang logis diskrit yang • Sebuah urutan langkah yang logis diskrit yang 
menggambarkan solusi lengkap untuk masalah
yang diberikan dihitung dalam jumlah waktu yang y g g j y g
terbatas



T lb  PToolbox Programmer

• Perangkat Keras• Perangkat Keras
• Perangkat komputer dan periferalnya

• Perangkat Lunak
Si t  i  dit  k il  i t t  i t  d b i  • Sistem operasi, editor, kompiler, interpreter, sistem debugging, 
test-data generator, dll 

• Ideaware
Berbagi pengetah an/ide• Berbagi pengetahuan/ide



T j  K lit  P k t L kTujuan Kualitas Perangkat Lunak

• Perangkat lunak dapat bekerjaPerangkat lunak dapat bekerja

• Perangkat lunak dapat diubah sesuai kebutuhanPerangkat lunak dapat diubah sesuai kebutuhan

• Perangkat lunak dapat digunakan kembaliPerangkat lunak dapat digunakan kembali

• Perangkat lunak dapat selesai tepat waktu dan sesuaiPerangkat lunak dapat selesai tepat waktu dan sesuai
anggaran



S ifik i Ri i PSpesifikasi Rinci Program

• Menjelaskan apa yang program jalankan• Menjelaskan apa yang program jalankan
• Program dituangkan dalam dokumentasi tertulis



Ab t k iAbstraksi

• Sebuah model dari sebuah sistem yang kompleks• Sebuah model dari sebuah sistem yang kompleks
yang mencakup hanya rincian penting untuk
perspektif penampil sistemp p p p

• Program adalah abstraksi• Program adalah abstraksi



P b i  I f iPenyembunyian Informasi

• Praktek menyembunyikan rincian modul dengan• Praktek menyembunyikan rincian modul dengan
tujuan mengendalikan akses ke rincian seluruh
sistem

• Seorang programmer dapat berkonsentrasi pada• Seorang programmer dapat berkonsentrasi pada
satu modul pada suatu waktu

• Setiap modul harus memiliki satu tujuan atau
identitasidentitas



P b ik  St iPerbaikan Stepwise

• Masalah didekati secara bertahapMasalah didekati secara bertahap
• Langkah serupa diikuti selama setiap tahap, dengan satu-

satunya perbedaan adalah tingkat detail yang terlibat

• Beberapa variasi: 
• Top-down 
• Bottom-up 
• Dekomposisi fungsional
• Round-trip desain gestalt



P k t Vi lPerangkat Visual



Vi l Aid  CRC C dVisual Aids – CRC Cards



Program berbasis Prosedural vs. 
B i t i Obj kBerorientasi Objek

• Baca spesifikasi perangkat lunak yang akan • Baca spesifikasi perangkat lunak yang akan 
dibangun

• Garis bawahi kata kerja untuk program berbasis • Garis bawahi kata kerja untuk program berbasis 
prosedural

• Garis bawahi kata benda jika tujuannya adalah • Garis bawahi kata benda jika tujuannya adalah 
program berorientasi objek.



Pendekatan untuk Membangun Modul yang 
T k l lTerkelola

Dekomposisi 
Prosedural

Perancangan
Berorientasi Objek

Membagi masalah menjadi 
beberapa bagian agar mudah 

Merancang berbagai bagian 
dari data dan operasinya yang 

ditangani hinggal modul 
fungsional (sub masalah) 
hingga semua modul 

digunakan bersama untuk 
memecahkan masalah

fungsional dapat dikodekan.

Fokus pada PROSES Fokus pada data objek



M d l P  F i lModul Perancangan Fungsional

MainMain
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P  B i t i Obj kPerancangan Berorientasi Objek

• Teknik  pengembangan program untuk • Teknik  pengembangan program untuk 
mendapatkan solusi dalam terminologi objek.

• Entitas terdiri dari data dan operasinya• Entitas terdiri dari data dan operasinya
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M tik  K b  P k t L kMemastikan Kebenaran Perangkat Lunak

• Testing : proses untuk mengeksekusi program • Testing : proses untuk mengeksekusi program 
dengan sejumlah seta data

• Debugging : proses untuk memperbaiki kesalahan• Debugging : proses untuk memperbaiki kesalahan
• Acceptance Test : proses untuk menguji sistem 

dalam lingkungan  nyata dengan data yang dalam lingkungan  nyata dengan data yang 
sebenarnya

• Regression Test : re eksekusi program uji setelah • Regression Test : re-eksekusi program uji setelah 
modifikasi dibuat



V ifik i  V lid iVerifikasi vs. Validasi

• Validasi • Validasi 
• “Are we doing the right job?” (Apakah kita melakukan 

pekerjaan yang tepat?)pekerjaan yang tepat?)

• Verifikasi
• Are we doing the job right?”(Apakah kita melakukan 

pekerjaan dengan benar?)



V ifik i PVerifikasi Program

• Verifikasi program adalah proses penentuan sejauh mana Verifikasi program adalah proses penentuan sejauh mana 
produk perangkat lunak memenuhi spesifikasi

• Spesifikasi meliputi :
• Input
• Output
• Kebutuhan pemrosesan
• Asumsi



Ti  K l h  Tipe Kesalahan 

• Spesifikasi• Spesifikasi
• Disain
• Pemrograman / coding
• Input



Biaya Kesalahan Spesifikasi Berdasarkan Saat 
K l h  Dit kKesalahan Ditemukan



P d li  K l hPengendalian Kesalahan

• Robustness/ Ketahanan: Kemampuan sebuah program untukRobustness/ Ketahanan: Kemampuan sebuah program untuk
memulihkan berikut kesalahan; atau kemampuan sebuah
program untuk terus beroperasi dalam lingkungannya

• Prakondisi: Asumsi yang harus benar pada saat masuk ke 
operasi atau fungsi untuk postconditions harus dijaminoperasi atau fungsi untuk postconditions harus dijamin

• Postconditions: Laporan yang menggambarkan apa hasilnya• Postconditions: Laporan yang menggambarkan apa hasilnya
diharapkan di pintu keluar dari operasi atau fungsi dengan
asumsi bahwa prasyarat benar



P i j  Ul  R  K i tPeninjau Ulangan Rancangan Kegiatan

• Deskchecking: Menelusuri eksekusi dari desain atau program Deskchecking: Menelusuri eksekusi dari desain atau program 
di atas kertas

• Walk-through : Sebuah metode verifikasi di mana tim
melakukan simulasi manual program atau desain

• Inspeksi: Sebuah metode verifikasi di mana salah satu
anggota tim membaca program atau baris demi baris desainanggota tim membaca program atau baris demi baris desain
dan lain-lain menunjukkan kesalahan salah satu anggota tim
membaca program



P ji  PPengujian Program

• Pengujian adalah proses eksekusi program dengan berbagaiPengujian adalah proses eksekusi program dengan berbagai
set data yang dirancang untuk menemukan kesalahan.



P ji  PPengujian Program

Untuk Setiap Kasus Uji: Untuk Setiap Kasus Uji: 
• menentukan input 
• menentukan perilaku yang diharapkan dari program menentukan perilaku yang diharapkan dari program 
• menjalankan program dan mengamati perilaku yang 

dihasilkan
• membandingkan perilaku yang diharapkan dan perilaku

yang sebenarnya



Ti  P jiTipe Pengujian

• Pengujian Unit : Pengujian kelas atau fungsi• Pengujian Unit : Pengujian kelas atau fungsi

• Black-box testing: Pengujian program atau fungsi
didasarkan pada nilai masukan yang mungkin;
• memperlakukan kode/program sebagai "kotak hitam" 

• White box testing: Pengujian program atau fungsi
yang mencakup seluruh cabang atau path kode







P jji  T i t iPengujjian Terintegrasi

• Dilakukan untuk mengintegrasikan modul program • Dilakukan untuk mengintegrasikan modul program 
yang telah dilakukan pengujian unit
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P d k t  P ji  T i t iPendekatan Pengujian Terintegrasi

TOP-DOWN BOTTOM-UP

Memastikan seluruh logika benar Memastikan modul individu
jbekerja sama dengan benar,

dimulai dengan
level terendah.

Menggunakan modul “Stubs/
Rintisan untuk menguji urutan
panggilan)

Menggunakan: test driver untuk
memanggil fungsi yang diuji

panggilan)



P  P jiPerencanaan Pengujian

• Dokumen yang menunjukkan uji kasus direncanakan untuk suatuDokumen yang menunjukkan uji kasus direncanakan untuk suatu
program atau modul, tujuan yang ingin dicapai, input, output yang 
diharapkan, dan kriteria untuk sukses

• Agar pengujian program menjadi efektif, harus direncanakan

• Perencanaan pengujian sebaiknya mulai dilakukan sebelum menulis
satu baris program



Sikl  Hid  Akti it  V ifik iSiklus Hidup Aktivitas Verifikasi



PERTANYAAN   ????PERTANYAAN   ????


