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12.1 Analisis Persyaratan
Analisis persyaratan adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang
menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan desain
perangkat lunak.
lunak
Analisis persyaratan memungkinkan perekayasa sistem menentukan fungsi dan
kinerja perangkat lunak, menunjukkan interface perangkat lunak dengan elemenelemen sistem yang lain, dan membangun batasan yang harus dipenuhi oleh
perangkat lunak.
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12.2 Prinsip-Prinsip Analisis
1. Prinsip Operasional
•
•
•
•
•

Domain informasi dari suatu masalah harus dipahami
Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus
didefinisikan
Perilaku perangkat lunak harus direpresentasikan
Model-model yang menggambarkan informasi, fungsi dan tingkah
laku sistem harus dipecah-pecah secara hirarki
Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail
implementasi

2. Prinsip Panduan untuk rekayasa persyaratan
•
•
•
•
•
•

Memahami masalah sebelum membuat model analisis
Mengembangkan prototipe, sehingga pemakai memahami
bagaimana interaksi manusia dan komputer
Merekam asal dan alasan untuk setiap persyaratan
Menggunakan pandangan persyaratan bertingkat
Memprioritaskan persyaratan
Mengurangi ambiguitas

12.3 Area Kerja Analisis
• Analisis persyaratan memberikan model-model
yang akan diterjemahkan ke dalam data, arsitektur,
interface, dan desain prosedural kepada perancang
perangkat lunak.
• Analisis persyaratan perangkat lunak dapat dibagi
menjadi lima area kerja:
kerja
1) Identifikasi dan Perumusan Masalah
2) Evaluasi dan Sintesis
3) Pemodelan
4) Spesifikasi
5) Kajian

12.3.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Identifikasi bisa diawali dengan mempelajari spesifikasi
sistem dan atau rencana proyek perangkat lunak.
Contohnya :
Pemasok besar suku cadang kendaraan bermotor
membutuhkan sistem kontrol inventaris. Analis
merumuskan masalah yang berhubungan dengan
sistem manual yang ada sbb.
 Ketidakmampuan untuk dengan cepat memperoleh status
suatu komponen.
 Dua atau tiga hari berkali-kali memperbarui suatu file kartu.
 Pemesanan kembali secara bertingkat kepada penjual yang
sama karena tidak ada cara untuk menghubungkan para
penjual dengan komponen, dsb.

12.3.2 Evaluasi dan Sintesis
• Dalam melakukan analisis, fokus utama analis adalah
pada ‘apa’? bukan ‘bagaimana?’.
Data apakah yang diproduksi dan dikonsumsi,
batasan apakah yang dipakai?
• Selama aktivitas sintesis, evaluasi, dan solusi analis
menciptakan model-model sistem untuk memahami
aliran data dan kontrol, operasi behavioral dan
pemrosesan fungsional, serta muatan informasi.
• Model tersebut berfungsi sebagai dasar bagi desain
perangkat lunak dan untuk membuat spesifikasi
perangkat lunak.
• Spesifikasi lengkap belum bisa didapatkan pada
tahap ini, pendekatan alternatif pada analisis
persyaratan adalah prototyping.

12.3.3 Pemodelan Analisis
Struktur Model Analisis
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Pemodelan Data
Model data terdiri dari tiga informasi yang saling tergantung:
2. Objek data adalah representasi dari semua informasi gabungan
yang harus dipahami oleh perangkat lunak
•

Objek data dapat berupa entitas eksternal (semua sumber data
atau yang mengkonsumsi informasi), suatu benda (laporan atau
tampilan), peristiwa (sambungan telepon) atau event (sebuah
alarm), peran (tenaga penjualan), unit organisasi (bagian
akuntansi), atau suatu struktur (file).

3. Atribut adalah properti suatu objek data.
•

Atribut digunakan untuk:
 menamai sebuah contoh dari objek data,
 menggambarkan contoh,
 membuat referensi ke contoh yang lain pada tabel yang lain

4. Hubungan adalah relasi antara objek data yang satu dengan
yang lainnya.
•

Misal: Sensor dan Pintu → hubungan : Sensor menggerakkan
Pintu

Objek Data, Atribut dan Hubungan
Objek:

Atribut:

Hubungan:

Nama
Alamat
Umur
Lisensi Mengemudi
Nomor

memiliki
Merk
Model
Nomor ID
Tipe
Warna

Representasi Tabular Objek Data
Mengikat satu objek data ke data
lain, dalam kasus ini, pemilik
Atribut
penamaan
Atribut
pengidentifikasi deskriptif

Atribut
referensial

Merk

Model

ID#

Tipe

Warna

Pemilik

Lexus

LS400

AB123

Sedan

Putih

RSP

BMW

750iL

X456

Coupe

Merah

CCD

Ford

Taurus

YZ276

Sedan

Putih

LJL

Chevy

Corvette

Q1234

Sport

Hijau

BLF

12.3.4 Spesifikasi
Pada prinsipnya Spesifikasi merupakan representasi persyaratan
dari perangkat lunak yang akan dibangun. Diperlukan
pendekatan sbb.
• Teknik spesifikasi yang terfasilitasi (Facilitated Aplication
Specification Techniques = FAST)
• Pertemuan dilakukan di tempat netral yang dihadiri oleh
pengembang maupun pelanggan.
• Tujuannya : identifikasi masalah, pemecahan, negosiasi,
membentuk persyaratan PL.
• Ada fasilitator (sebaiknya konsultan) yang bertugas mengontrol
pertemuan.

• Penyebaran fungsi kualitas
• Quality Function Deployment (QFD) adalah teknik manajemen
kualitas yang menterjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam
persyaratan teknis bagi perangkat lunak
• QFD berkonsentrasi pada pemaksimalan kepuasan pelanggan

Hasil proses spesifikasi dituangkan dalam Dokumen Spesifikasi PL
(lih.SCI).

12.3.5 Kajian
Kajian digunakan untuk memastikan Spesifikasi sudah lengkap,
konsisten, dan akurat. Contoh pertanyaan kajian :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apakah tujuan dan sasaran yang dinyatakan bagi PL tetap konsisten
dengan tujuan dan sasaran sistem?
Apakah interface ke semua elemen sistem sudah digambarkan?
Apakah aliran informasi dan struktur telah didefinisikan dengan tepat
bagi domain masalah?
Apakah diagram telah dipresentasikan dengan jelas?
Apakah fungsi mayor tetap ada dalam ruang lingkup dan sudah
digambarkan dengan tepat?
Apakah perilaku PL konsisten dengan informasi yang harus diproses
dan fungsi yang harus dilakukannya?
Apakah batasan desain realistis?
Apakah risiko teknologis pengembangan sudah dipertimbangkan?
Apakah kriteria validasi dinyatakan secara detil dan memadai untuk
menggambarkan sebuah sistem yang berhasil?
Apakah ada inkonsistensi, penghilangan, atau redundancy?
Apakah kontak dengan pelanggan sudah lengkap?
Apakah pemakai sudah mengkaji manual atau prototype?
***

