III. METODE K ONVENS IONAL

11. REKAYASA SISTEM BERBASIS
KOMPUTER

11.1 Sistem Berbasis Komputer (Computer-based
System)
•

Sistem berbasis komputer bertujuan untuk mendukung berbagai
fungsi bisnis atau untuk mengembangkan suatu produk yang
dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan bisnis.

•

Elemen-elemen sistem berbasis komputer:
1. Perangkat lunak (program komputer, struktur data, dan dokumen
yang berhubungan)
2. Perangkat keras (perangkat elektronik dan elektromekanik)
3. Manusia (user yang memakai perangkat lunak dan perangkat keras)
4. Basisdata (kumpulan informasi besar dan terorganisir yang diakses
melalui perangkat lunak)
5. Dokumentasi (manual, formulir, dan informasi deskriptif lainnya)
6. Prosedur (langkah-langkah yang menentukan penggunaan elemen
sistem)

• Rekayasa Perangkat Lunak terjadi sebagai konsekuensi dari
suatu proses yang disebut Rekayasa Sistem Berbasis
Komputer (Rekayasa Sistem)
• Rekayasa Sistem memfokuskan diri pada berbagai elemen,
analisis, desain, dan pengorganisasian elemen-elemen
tersebut ke dalam suatu sistem yang dapat menjadi sebuah
produk, jasa, atau teknologi untuk mentransformasi
informasi atau kontrol. Oleh sebab itu rekayasa sistem
cenderung pada pengembangan sistem berbasis komputer.
• Proses Rekayasa Sistem disebut Rekayasa Informasi bila
konteks kerja berfokus pada sistem informasi bagi
manajemen yang bersifat unik bagi suatu institusi. Hasil
rekayasa ini dapat bersifat masal (menjadi suatu produk
yang dipasarkan masal) hanya bila dapat diterapkan di
berbagai institusi tanpa merubah fungsi-fungsi
transformasi.

11.1.1 Karakteristik Sistem Berbasis Komputer
Karakteristik Sistem Berbasis Komputer ditandai oleh adanya elemen-elemen yang berbasis komputer pula.
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11.1.2 Hirarki Rekayasa Sistem
• Rekayasa melingkupi sekumpulan metode dari atas ke bawah (topdown) dan dari ke bawah ke atas (bottom-up) untuk
mengendalikan hirarki dari sistem makro.
• Proses rekayasa sistem dimulai dengan sebuah world view (WV).
Semua domain bisnis atau domain produk diuji untuk memastikan
bahwa bisnis atau konteks teknologi yang tepat dapat dibangun.
• Pada domain tertentu, kebutuhan sistem yang ditargetkan (mis.
data, SW, HW, manusia) dianalisis. Kemudian analisis, desain, dan
konstruksi dari elemen yang ditargetkan diinisiasi.
• Pada puncak hirarki, suatu konteks yang lebih luas dibangun, dan
di bagian dasarnya, aktivitas teknik lengkap - yang dilakukan oleh
disiplin rekayasa yang relevan - dilakukan.
• Gambaran sistem :
WV = {D1 D2 D3……Dn} → WV = wold view (sebuah sistem besar)

Di = {E1 E2 E3……En}

→ Di = domain sistem (sub sistem)

E1 = {C1 C2 C3……Cn}

→ Ei = elemen (pembentuk domain)

11.1.3 Hirarki Rekayasa Perangkat Lunak
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11.2 Rekayasa Informasi
• Tujuan dari rekayasa informasi (information engineering) adalah
untuk
 menentukan arsitektur yang memungkinkan suatu organisasi
/bisnis (selanjutnya disebut bisnis saja) menggunakan informasi
secara efektif,
 membuat suatu rencana menyeluruh guna mengimplementasi
arsitektur-arsitektur tersebut.

• Tiga arsitektur yang harus dianalisis dan dirancang dalam
konteks dan tujuan bisnis:
 Arsitektur data
memberikan kerangka kerja untuk kebutuhan informasi dan bisnis atau
fungsi bisnis. Blok bangunan dari arsitektur ini adalah objek data yang
digunakan oleh suatu basisdata dan ditransformasikan untuk memberikan
informasi yang melayani kebutuhan bisnis.

 Arsitektur aplikasi
melingkupi elemen-elemen dari suatu sistem yang mentransformasi objek
ke dalam arsitektur data untuk keperluan bisnis.

 Infrastruktur teknologi
menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk
mendukung aplikasi dan data.

• Untuk memodelkan arsitektur sistem, ditetapkan hirarki aktivitas
rekayasa informasi, mulai dari World View, Domain View,
Element View hingga Detail View.
• WV dicapai melalui information strategy planning (ISP), dengan
memandang bisnis keseluruhan sebagai sebuah entitas dan
memisahkan domain bisnis yang penting untuk perusahaan /
institusi keseluruhan
• Pandangan domain yang dikaitkan dengan IE disebut analisis
area bisnis/ Business Area Analysis (BAA)
• BAA adalah pengindentifikasian data lengkap dan persyaratan
fungsi (dalam bentuk proses) dari area bisnis yang dipilih, yang
diindentifikasi selama ISP, dan memastikan interaksi mereka
(dalam bentuk matriks)
• BAA mendefinisikan objek-objek data, hubungan
antarobjek, dan aliran data.

11.2.1 Hirarki Rekayasa Informasi
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11.2.2 Analisis Area Bisnis
• Gambaran analisis area bisnis adalah sbb.
• BAA membentuk suatu kerangka kerja lengkap untuk membangun
perusahaan / organisasi yang berbasis informasi.
• BAA menggunakan satu area bisnis pada suatu waktu dan
menganalisisnya secara detail.
• BAA menggunakan diagram dan matriks untuk memodelkan dan
merekam data / aktivitas dalam perusahaan serta untuk
memberikan pemahaman yang jelas tentang relasi antaraspekaspek informasi perusahaan secara rinci dan tajam.

• Untuk memodelkan relasi antaraspek-aspek informasi
perekayasa informasi harus menggambarkan penggunaan objek
data dan transformasinya pada masing-masing area bisnis dan
menggambarkan pula mekanisme fungsi dan proses bisnis pada
masing-masing area bisnis dalam mentransformasi objek data.
• Untuk melakukan tersebut, BAA menggunakan sejumlah model:
•
•
•
•

model data
model aliran proses
diagram dekomposisi proses
matriks lintas referensi

11.2.3 Pemodelan Data
• Objek : Pelanggan
• Atribut :
•
•
•
•
•
•
•

nama
nama perusahaan → objek : perusahaan
klasifikasi pekerjaan dan otoritas pembelian
alamat bisnis dan informasi kontak
pembelian sebelumnya
tanggal kontak terakhir → rekaman kontak
status kontak
→ status kontak terakhir
→ tanggal kontak selanjutnya
→ sifat kontak yang disepakati

• Atribut nama perusahaan dimodifikasi untuk menunjuk objek
lain yang disebut ‘perusahaan’ yang dapat berisi informasi
tambahan mengenai besar perusahaan, kebutuhan pembelian,
nama kontak yang lain, dsb., yang berguna dalam domain
penjualan.

11.2.4 Pemodelan Proses
• Kegiatan pada suatu area bisnis mencakup serangkaian fungsi
bisnis, yang diuraikan ke dalam proses bisnis yang lebih rinci.
• Contoh : proses yang terjadi dalam fungsi penjualan
•
•
•
•
•
•
•
•

membangun kontak pelanggan
menyediakan literatur dan informasi yang sesuai
mengarahkan pertanyaan dan perhatian
memberi evaluasi produk
menerima pesanan penjualan
memeriksa ketersediaan konfigurasi yang dipesan
menyiapkan pesanan pengiriman
mengkonfirmasikan konfigurasi, penetapan harga, tanggal
pengiriman ke pelanggan
• mengirim pesanan pengiriman ke bagian pengiriman
• tindak lanjut ke pelanggan

• Penjabaran proses tersebut tertuang dalam model sbb.

11.2.5 Pemodelan Aliran Informasi
• Model aliran proses diintegrasikan dengan model data untuk
mengindikasi aliran informasi melalui suatu area bisnis.
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• Objek data input dan output yang diperlihatkan untuk masing-masing
proses menunjukkan transformasi informasi untuk menyelesaikan
suatu fungsi bisnis
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Rekayasa Informasi merupakan suatu pendekatan Rekayasa Sistem yang digunakan untuk
menentukan arsitektur yang memungkinkan organisasi /bisnis menggunakan informasi scr efektif

11.3 Rekayasa Sistem
• Rekayasa Sistem merupakan suatu aktivitas
pemecahan masalah yang dihadapi sistem.
• Data produk, fungsi, dan perilaku sistem harus
ditemukan, dianalisis, dan dialokasikan ke dalam
komponen-komponen rekayasa.
• Perekayasa sistem harus memperjelas dan
membatasi persyaratan sistem dengan
mengidentifikasi ruang lingkup fungsi dan kinerja
yang diinginkan.
• Rekayasa Sistem diawali dengan analisis sistem
untuk membentuk model arsitektur sistem dan
spesifikasi sistem.

11.3.1 Aktivitas-aktivitas dalam Analisis Sistem
Analisis sistem dilakukan dengan sasaran sebagai
berikut:
• mengidentifikasi kebutuhan pelanggan,
• mengevaluasi konsep sistem untuk fisibilitas,
• mengalokasikan fungsi-fungsi untuk perangkat keras,
perangkat lunak, manusia, basisdata, dan elemen sistem
yang lain,
• membuat batasan biaya dan jadwal,
• menciptakan definisi sistem yang membentuk pondasi bagi
semua kerja rekayasa subsekuen.

2. Identifikasi Kebutuhan
• Dilakukan dengan cara bertemu dengan pelanggan dan
pemakai akhir.
• Hasil dari indentifikasi kebutuhan dispesifikasi dalam suatu
dokumen konsep sistem

1. Studi Fisibilitas
•

•

•

•

Fisibilitas ekonomi; evaluasi biaya pengembangan dibobot dengan
pemasukan utama atau keuntungan yang didapat dari sistem atau
produk yang dikembangkan
Fisibilitas teknis; studi mengenai fungsi, kinerja, dan batasan yang
dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai sebuah sistem
yang dapat diterima
Fisibilitas legal; pertimbangan mengenai pelanggaran, kekerasan,
atau liabilitas (pertanggung jawaban) yang dihasilkan dari
pengembangan sistem
Alternatif; evaluasi mengenai pendekatan alternatif pada
pengembangan sistem atau proyek

2. Analisis Ekonomi
•

Analisis biaya keuntungan yang menggambarkan biaya untuk
pengembangan proyek dan membandingkannya dengan
keuntungan yang nyata dan tidak nyata dari suatu sistem.

3. Analisis Teknis
•

Analis mengevaluasi kebaikan teknis dari konsep sistem, dan pada
saat yang sama mengumpulkan informasi tambahan mengenai
kinerja, reliabilitas, kemampuan pemeliharaan, dan produksibilitas.

11.3.2 Pemodelan Arsitektur Sistem
• Untuk mengembangkan model sistem maka
digunakan template arsitektur, yang terdiri dari lima
daerah pemrosesan : (1) interface pemakai; (2)
input; (3) fungsi dan kontrol; (4) output; (5)
pemeliharaan dan self-test.
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Contoh: Diagram konteks arsitektur untuk CLSS
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