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Abstrak 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak organisasi maupun perusahaan 

yang mulai mengadopsi teknologi dalam proses bisnis sehari-hari. Salah satu bentuk adopsi teknologi yang 

paling umum adalah dengan merancang dan membangun sistem informasi yang dapat menggambarkan 

proses bisnis serta dapat memberikan informasi olahan yang mampu mendukung proses pengambilan 

keputusan.  

Proses rekayasa perangkat lunak memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilannya, 

diantaranya adalah pemilihan metodologi, pemilihan teknologi, perencanaan dan pengaturan proyek, serta 

komposisi tim dan komunikasi dengan klien. Tugas akhir ini bertujuan  untuk mengimplementasikan teknologi 

dan metodologi rekayasa perangkat lunak dengan tujuan akhir untuk pengembangan bisnis di bidang 

rekayasa perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini bersifat sistematis dan 

kualitatif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa hasil analisa dari tiga proyek rekayasa 

perangkat lunak yang telah diselesaikan. 

Kata Kunci: rekayasa perangkat lunak, teknologi, metodologi, perencaan dan pengaturan proyek 

 
PENDAHULUAN 

Seiring dengan kemajuan teknologi dewasa ini, 

semakin banyak orang yang memerlukan 

kemudahan dan peningkatan efektifitas kerja 

dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. 

Kemudahan dan keefektifitasan inilah yang 

membuat semakin banyak orang dan perusahaan 

ingin menerapkan teknologi dalam kehidupan atau 

perusahaan mereka. 

Adanya teknologi tentu juga akan mempermudah 

sistem kerja perusahaan. Masalahnya, masih 

banyak perusahaan yang tidak berani mengambil 

resiko untuk secara sepenuhnya menerapkan 

teknologi dalam perusahaan mereka. Mereka lebih 

memilih menggunakan cara manual dalam sistem 

perusahaan mereka karena mereka berpikir bahwa 

dengan menggunakan cara yang lama mereka 

sudah berhasil. 

Banyak perusahaan ingin menerapkan teknologi 

komputerisasi pada perusahaan mereka dengan 

teknologi yang terbaik namun tidak tahu 

bagaimana cara terbaik untuk dapat menggunakan 

teknologi tersebut semaksimal mungkin.  

Adanya perusaahaan yang ahli di bidang 

pembuatan perangkat lunak inilah yang membuat 

perusahaan yang membutuhkan komputerisasi 

dapat memaksimalkan teknologi yang mereka 

gunakan.
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Pulse merupakan sebuah perusahaan pembuatan 

perangkat lunak yang baru dirintis dan berdomisili di 

Surabaya. Bisnis yang akan dijalankan oleh Pulse adalah 

bisnis pembuatan perangkat lunak berbasiskan desktop, 

mobile, dan juga web. 

DASAR TEORI 

Rekayasa perangkat lunak 

Rekayasa perangkat lunak merupakan sebuah teknologi 

yang terbagi menjadi tingkatan-tingkatan tertentu. Metode 

dari Rekayasa perangkat lunak berfungsi untuk 

memberikan “how to’s” secara teknikal dalam pembuatan 

perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak mencakup 

metode yang meliputi komunikasi, pengumpulan 

informasi, desain model, konstruksi program, testing, dan 

support. Metode ini juga bergantung pada prinsip dasar 

yang mengatur setiap area dari teknologi, termasuk 

aktifitas pemodelan, dan teknik penjelasan lainnya. 

Siklus Hidup pembuatan Perangkat Lunak 

Siklus Hidup Pembuatan Perangkat Lunak atau yang juga 

dikenal dengan SDLC merupakan struktur atau proses 

logika yang digunakan oleh ahli sistem analisa pada 

pembuatan sebuah produk perangkat lunak. Adapun 

proses dari SDLC termasuk requirements, validation, 

training, dan juga kepemilikan user. Kegiatan dari Siklus 

Hidup Pembuatan Perangkat Lunak dibagi menjadi 5 

bagian, yaitu Planning, Analisa, Design, Implementasi, 

dan Maintenance. 

Metodologi SDLC 

Ada beberapa metodologi pembuatan perangkat lunak 

diantaranya: 

 Model Air Terjun 

 Model incremental dan iterative 

 Model RAD 

 Model Spiral 

Sementara untuk model SDLC ada beberapa diantaranya, 

agile dan rational unified process. 

Planning 

Planning memiliki beberapa tahap proses pengerjaan. 

a. Work Breakdown Structure dalam sebuah 

perencanaan proyek adalah pemetaan pekerjaan 

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dalam 

sebuah struktur hierarki 

b. Task Dependencies adalah sebuah hubungan dimana 

satu kegiatan atau milestone bergantung pada 

dijalankannya (sampai selesai atau tidak sampai 

selesai) kegiatan lain sebelum kegiatan tersebut dapat 

dijalankan. 

c. Critical Path. Untuk dapat menggunakan CPM, 

teknik penting yang harus dilakukan adalah untuk 

menyusun sebuah model dari proyek yang memiliki 

daftar semua aktifitas yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek, durasi dari waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, dependencies 

dari setiap aktifitas.Dengan menggunakan nilai ini, 

CPM menghitung jalan yang paling kritis dari 

kegiatan yang telah direncanakan sampai akhir 

proyek.  

Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan Informasi meliputi 6 macam aktifitias:  

 Inception: merupakan tahapan awal dari 

pengumpulan informasi dimana tim rekayasa 

perangkat lunak menanyakan pertanyaan kepada 

klien. 

 Eliciting Requirements: proses wawancara dengan 

klien dan pengguna untuk menentukan requirement 

yang mereka perlukan.  

 Analyzing Requirements atau Elaboration: kegiatan 

untuk menentukan apakah persyaratan yang 

ditentukan tidak jelas, tidak lengkap, ambigu, atau 

kontradiktif, lalu kemudian menyelesaikan masalah 

ini. 

 Negosiasi 

 Spesifikasi 

 Recording Requirements. Merupakan tahap kegiatan 

pendokumentasian requirement. 

Analisa dan Desain 

Rekayasa perangkat lunak memiliki dua macam model, 

analisa dan desain. Analisa mewakili requirement dari 

konsumen dengan membagi perangkat lunak menjadi 3 

domain: domain informasi, domain fungsional, dan 

domain kebiasaan. Sementara desain mewakili 

karakteristik, arsitektur, tampilan, dan komponen yang 

memudahkan praktisi untuk membangunnya dengan 

efektif. 

Analisa 

Model analisa harus memenuhi 3 tujuan utama berikut: 
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 Untuk mendeskripsikan apa yang dibutuhkan oleh 

klien 

 Untuk membentuk dasar dari pembuatan desain 

perangkat lunak 

 Untuk menentukan satu kumpulan kebutuhan yang 

dapat divalidasi ketika perangkat lunak telah selesai 

dibangun. 

Model analisa ini menjembatani celah antar level sistem 

yang mendeskripsikan fungsionalitas sistem secara 

keseluruhan. 

Desain 

Desain Sistem adalah proses menentukan arsitektur, 

komponen, modul, interface, dan data untuk sebuah 

sistem sehingga dapat memenuhi persyaratan. Tujuan dari 

desain sistem adalah untuk memenuhi persyaratan dari 

sistem. Metode yang paling umum digunakan dalam 

system design adalah Object Oriented Analysis and 

Design dengan Unified Modeling Language sebagai 

bahasa standard yang digunakan. 

Framework 

Sebuah framework dibuat untuk membangun fondasi bagi 

sebuah proses perangkat lunak yang lengkap dengan cara 

mengenali beberapa bagian kecil dari aktifitas framework 

yang dapat diaplikasikan ke semua proyek perangkat 

lunak, tanpa menghiraukan tingkat kesulitan dan 

kerumitannya. 

Source Code Control 

Source Code Control System atau yang umumnya disebut 

dengan sistem configuration management, menjaga agar 

setiap perubahan yang dilakukan dalam source code dan 

dokumentasi tetap pada jalur yang ditentukan. Dengan 

source code control system (SCCS) yang telah 

dikonfigurasi seperlunya, maka kita dapat kembali pada 

versi lama dari sistem sebelumnya 

 

DESAIN PROSES 

Proses Penentuan Siklus Hidup Pembuatan Perangkat 

Lunak 

Sebuah tim yang baru dibentuk umumnya  mempunyai 

kelemahan di aspek desain proses internal yang akan 

digunakan selama proses pembuatan perangkat lunak 

tersebut. Merupakan sebuah tantangan bagi seorang 

pimpinan proyek untuk menentukan proses internal yang 

sesuai untuk proses pembuatan perangkat lunak yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Model Air Terjun 

Model air terjun merupakan proses pembuatan perangkat 

lunak yang tahap pembuatannya berbentuk seperti air 

terjun mulai dari tahap requirement sampai maintenance. 

Model air terjun merupakan model yang paling pertama 

diadopsi untuk proses pembuatan perangkat lunak. Setiap 

tahapnya terdefinisi secara jelas dan terstruktur sehingga 

model air terjun lebih mudah untuk dijelaskan pada 

penggunanya 

Model Incremental and Iterative 

Model ini merupakan proses pembuatan perangkat lunak 

yang dimulai dengan initial planning dan diakhiri dengan 

deployment dimana di antara proses-proses tersebut 

dilakukan interaksi yang bersifat berulang. Proses 

incremental dan iterative memungkinkan tim rekayasa 

perangkat lunak untuk memastikan bahwa pasti ada versi 

yang dapat berfungsi meskipun belum sempurna 

Model RAD 

Model Spiral merupakan proses pembuatan perangkat 

lunak yang mengkombinasikan elemen desain dan 

prototipe. Model Spiral merupakan proses SDLC yang 

mirip dengan model iterative dan incremental namun 

digunakan untuk proyek yang berskala besar. 

Proses Agile 

Proses Agile merupakan proses yang menerapkan metode 

yang sama dengan proses incremental dan iterative 

namun dengan waktu yang lebih cepat. Hal ini 

dimungkinkan karena waktu pengerjaan perangkat lunak 

dengan proses agile memiliki perhitungan minggu 

bukannya bulan. 

Rational Unified Process 

Rational Unified Process atau yang dikenal dengan RUP 

merupakan salah satu model yang pertama kali 

mengharuskan sebuah tim rekayasa perangkat lunak untuk 

menggunakan diagram seperti UML, yang dapat 

menggambarkan kebutuhan desain dan implementasi. 

Dalam metodologi ini, tim harus dapat mengatur letak dan 

tugas mereka ketika ada perubahan kebutuhan serta ketika 

terjadi integrasi, resiko dan masalah pada iterasi 

sebelumnya menjadi acuan untuk iterasi yang baru akan 

dikerjakan. Dengan banyaknya dan rumitnya proses 

pengerjaan membuat RUP menjanjikan kualitas dari 

perangkat lunak yang dibuat. 

Proses Penentuan Pengumpulan Informasi 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan 

informasi adalah komunikasi yang baik dengan klien 
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mengenai kebutuhan perangkat lunak, pembuatan 

dokumentasi, dan konfirmasi dari kebutuhan perangkat 

lunak tersebut. Masalahnya, tim rekayasa perangkat lunak 

yang belum berpengalaman tidak memperhatikan hal-hal 

tersebut dan masih memiliki kelemahan dalam proses 

mereka. 

Selain hal-hal diatas, ada beberapa masalah lain yang 

mempengaruhi proses pengumpulan informasi mengenai 

kebutuhan perangkat lunak, seperti masalah ruang 

lingkup, masalah pemahaman mengenai kebutuhan 

perangkat lunak, dan masalah terjadinya perubahan 

kebutuhan di tengah pengerjaan proyek. Hal ini 

merupakan tantangan besar bagi seorang pimpinan proyek 

dalam proses pengerjaan proyek.  

Seorang pimpinan proyek dapat memilih proses yang 

paling sesuai. Namun apabila proses yang dipilih tersebut 

tidak tepat, bukan hanya proyek yang bermasalah, namun 

kepercayaan dari klien juga akan berkurang. Seorang 

pimpinan proyek harus memiliki pengertian mengenai 

bagaimana mengumpulkan informasi tanpa mengabaikan 

masalah-masalah tersebut. 

Function Point Calculation 

Function Point Calculation atau yang dikenal dengan 

FPC adalah teknik untuk melakukan perhitungan sumber 

daya yang diperlukan untuk mengerjakan komponen dari 

sistem. FPC adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

membagi sistem menjadi bagian yang lebih kecil sehingga 

lebih mudah dimengerti dan dianalisa. Dalam FPC, sistem 

dibagi menjadi 5 macam kelas, external input (EI) untuk 

setiap modul yang berhubungan dengan aplikasi dari luar, 

external output (EO) untuk setiap modul yang bersifat 

menunjuk kan laporan atau pesan yang ditujukan kepada 

user atau kepada aplikasi lainnya, external inquiries (EQ) 

berhubungan dengan database untuk memunculkan 

laporan pada user, logical internal files (LIF), dan 

external interface files (EIF). Ketiga class yang pertama 

bertransaksi dengan kebanyakan sistem sehingga disebut 

juga dengan transactions. Sementara dua class yang 

terakhir lebih banyak menyimpan data sehingga disebut 

dengan logical information. 

Analisa dan Desain 

Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menyelesaikan sebuah proyek dipengaruhi oleh beberapa 

hal seperti analisa, desain, dan proses pengerjaan. Sama 

halnya dengan perusahaan, tingkat keberhasilan suatu tim 

pengembangan perangkat lunak juga dipengaruhi oleh 

ketiga hal tersebut. Sebuah tim yang tidak memiliki paling 

tidak satu orang yang berkapabilitas atau berpengalaman 

dalam hal tersebut akan memberikan efek negatif pada 

proses pembuatan perangkat lunak. 

Jika dilihat lebih jauh, sebuah proyek akan berjalan 

dengan baik apabila analisa dan desain yang dilakukan 

berjalan dengan baik. Analisa yang baik akan 

memberikan dampak yang baik pula bagi tahap desain. 

Berikut adalah panduan mengenai proses yang dapat 

dipilih oleh seorang pimpinan proyek berdasarkan dari 

kriteria proyek sesuai dengan teori yang telah disertakan 

pada bab sebelumnya. 

Tabel 3.1. Jenis model Analisa dan kriteria penggunaannya 

Model Analisa Kriteria 

Analisa 

Struktural 

Bersifat structural dan tidak 

berorientasi pada obyek.  

Dibentuk berdasarkan pada 

bagaimana mereka didefinisikan 

atribut dan hubungannya 

Analisa 

berdasarkan 

obyek 

Kebutuhan klien untuk 

pembuatan perangkat lunak harus 

dikomunikasikan  

Classes harus diidentifikasi 

Hierarki class didefinisikan 

Hubungan object-to-object harus 

digambarkan 

Kebiasaan dari obyek dimodelkan 

 

Sementara untuk elemen dan kriteria penggunaannya 

diantaranya. 

Tabel 3.2. Elemen model analisa dan kriteria penggunaan 

Elemen model 

Analisa 

Kriteria 

Elemen berbasis 

scenario 

Proyek menggunakan use case 

berbentuk tulisan 

Proyek menggunakan diagram 

use case 

Proyek menggunakan diagram 

aktifitas 

Menggunakan diagram Swim 

lane 

Elemen berbasis 

class 

Menggunakan diagram class  

Menggunakan paket analisa 

Menggunakan model CRC 

Menggunakan diagram 

kolaborasi 

Elemen 

berdasarkan 

urutan 

Menggunakan diagram urutan 

data 

Diagram urutan kontrol 

Menggunakan narasi untuk 
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memproses sesuatu 

Elemen 

kebiasaan 

Menggunakan diagram keadaan 

dan diagram sequence 

 

Proses desain merupakan proses kelanjutan dari proses 

analisa. Setiap elemen-elemen yang telah dilakukan pada 

tahap analisa, diartikan atau ditranslasi ulang pada proses 

desain. Setiap elemen dari model analisa memberikan 

informasi yang diperlukan untuk membuat keempat 

model desain yang diperlukan untuk melengkapi sebuah 

spesifikasi dari suatu desain. 

Pemilihan teknologi merupakan salah satu proses desain 

yang krusial. Teknologi yang diterapkan dapat berbeda-

beda di setiap proyek tergantung perangkat lunak yang 

sedang dikembangkan. Berikut adalah tabel yang 

digunakan untuk mengembangkan teknologi yang bersifat 

presentasi. 

Tabel 3.3. Teknologi untuk pembuatan presentasi dan kriteria 

proyek yang sesuai 

Teknologi  Kriteria 

Microsoft 

PowerPoint 

Tidak dibutuhkan interaksi 

terlalu banyak  

Presentasi yang dilakukan 

sederhana  

KeyNote Tidak membutuhkan interaksi 

yang terlalu banyak 

Ingin memberikan efek namun 

tidak sampai harus membuat 

efek sendiri 

Adobe Premiere 

Pro 

Presentasi ingin dilakukan dalam 

bentuk video 

Tidak ada interaksi sama sekali  

Adobe Flash Presentasi memiliki banyak 

interaksi  

Membutuhkan efek yang bahkan 

dibuat sendiri oleh pembuat 

presentasi 

Open Office 

Impress 

Untuk presentasi yang harus 

dikerjakan di dalam komputer 

open source 

 

Sementara untuk teknologi yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi berbasis desktop berikut adalah 

panduannya. 

Tabel 3.4. Teknologi untuk pembuatan desktop dan kriteria 

proyek yang sesuai 

Teknologi Kriteria 

Swing Proyek membutuhkan proses kerja yang 

bersih dan mudah untuk dibaca 

Proyek berskala menengah besar 

Proyek harus dapat dijalankan di 

berbagai sistem operasi 

Proyek menggunakan model analisa 

yang berorientasi pada obyek 

VB.net Proyek membutuhkan pengembangan 

perangkat lunak secara cepat 

Proyek berskala kecil 

Proyek memiliki batas waktu 

pengerjaan yang relatif singkat 

Delphi Serupa dengan VB, paling cocok untuk 

pengembangan perangkat lunak yang 

memiliki batas waktu pengerjaan yang 

relatif singkat 

 

Sementara untuk proses pengerjaan aplikasi web sendiri 

ada 3 macam panduan yang merupakan teknologi yang 

paling terkenal di bidangnya, diantaranya. 

Tabel 3.5.Teknologi untuk pembuatan aplikasi web dan kriteria 

penggunaan 

Teknologi Kriteria 

Java Proyek butuh cara pemograman OOP 

PHP Pembuatan diterapkan dengan sistem 

RAD tanpa OOP 

.Net Pembuatan diterapkan dengan sistem 

RAD dengan sedikit OOP 

 

Salah satu kegiatan dalam proses desain adalah proses 

pemilihan framework. Model, View, dan Controller atau 

yang dikenal juga dengan sebutan MVC merupakan 

arsitektur framework yang digunakan dalam rekayasa 

perangkat lunak. Adapun kegunaan penggunaan 

framework MVC adalah untuk membantu pengembangan 

perangkat lunak menjadi lebih mudah dibuat. Contoh 

jenis framework MVC yang ada diantaranya adalah 

Spring, Struts, dan Web Work.  

Implementasi 

Seorang pemimpin proyek memiliki tim yang bertugas 

dan bertanggung jawab dalam semua implementasi atau 

proses pengerjaan perangkat lunak, dalam hal ini proses 

pengerjaan setelah tahap desain selesai. Tim ini akan ikut 

dalam proses pemrograman perangkat lunak dan akan 

melaporkan perkembangan pengerjaan kepada pimpinan 

proyek. 

Maka ketika seorang pimpinan proyek tidak memilih cara 

berkomunikasi yang tepat dengan tim tersebut maka 

komunikasi akan terganggu yang menyebabkan proses 

bisnis perangkat lunak yang paling banyak diketahui oleh 

pimpinan proyek tidak dapat tersampaikan secara 
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menyeluruh kepada tim. penting sekali bagi seorang 

pimpinan proyek untuk menggunakan sistem kontrol versi 

atau yang lebih dikenal dengan revision control system. 

Dengan menggunakan kontrol versi ini, maka masalah 

komunikasi dan masalah file sharing dapat teratasi. 

Berikut ini adalah beberapa panduan yang dapat 

digunakan untuk dapat memilih kontrol versi mana yang 

paling sesuai dengan kebutuhan 

Tabel 3.6. Teknologi untuk kontrol versi dan proyek yang sesuai 

Jenis Kontrol 

Versi 

Kriteria Penggunaan 

CVS CVS merupakan kontrol versi 

tertua yang pernah ada. Biasanya 

digunakan proyek yang ingin 

dapat diterapkan di manapun 

proyek itu berada.  

SVN 

(Subversion) 

Ingin mendapatkan data dari 

proyek besar seperti 

SourceForge, Apache, dan 

lainnya. 

Proyek menggunakan banyak 

teknologi 

Git Memerlukan kontrol versi yang 

ringan dan cepat. 

Pengguna bukan merupakan 

orang baru dalam dunia kontrol 

versi 

Strategi Pengujian 

Tahap yang dilakukan dalam fase pengujian dimulai 

dengan pengujian unit dari perangkat lunak yang 

diimplementasikan melalui source code, kemudian 

pengujian integrasi yang berfokus pada desain dan 

konstruksi dari arsitektur perangkat lunak, setelah itu 

pengujian validasi di mana kebutuhan yang telah 

dikumpulkan ketika fase pengumpulan kebutuhan 

diperiksa apakah sesuai dengan perangkat lunak yang 

telah dibuat. Fase yang terakhir adalah pengujian sistem 

di mana perangkat lunak dan sistem diuji secara 

keseluruhan. 

Berikut adalah beberapa kriteria penerapan pengujian 

yang dapat dipilih oleh pimpinan proyek ketika 

menentukan strategi pengujian untuk setiap fase. 

Pengujian Unit 

Merupakan jenis pengujian yang dilakukan setelah fase 

implementasi selesai dilakukan. Pengujian ini dilakukan 

untuk memastikan informasi yang ada sesuai dengan 

perangkat lunak yang telah diselesaikan. 

Pengujian Validasi 

Pengujian Validasi adalah pengujian yang dilakukan pada 

level desain untuk menguji apakah perangkat lunak yang 

sudah dibuat sesuai dengan daftar fitur yang sudah ada. 

Concurrency Testing 

Pengetesan ini dilakukan untuk mengetahui efek jika 

terdapat lebih dari satu user mengirimkan request yang 

sama pada waktu yang juga hampir bersamaan. Beberapa 

tipe pengujian adalah Data Stale dan Transaction 

Manager. 

Security Testing  

Pengujian keamanan atau security testing juga merupakan 

jenis pengujian yang bersifat opsional dan termasuk 

dalam kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak. 

Usability Testing 

Usabiliy Testing juga merupakan pengujian yang 

termasuk dalam kebutuhan non-fungsional dari perangkat 

lunak. 

Pengujian Integrasi 

Tabel 3.7 Jenis Strategi Integrasi 

Jenis Strategi 

Integrasi 

Kriteria Proyek 

Integrasi top-down  Proyek memerlukan proses 

pembuatan yang bersifat terpisah 

satu sama lain 

 Anggota tim memiliki kemampuan 

individu yang baik 

 Waktu pengerjaan singkat 

Integrasi bottom-up  Pengujian dilakukan secara 

berulang mulai dari komponen yang 

levelnya paling kecil sampai 

pengujian di level paling atas 

 Proyek memerlukan laporan 

pengujian yang detail untuk setiap 

pengujiannya 

 

Stress Testing 

Kriteria proyek yang disarankan melakukan testing ini 

diantaranya: 

1) Menggunakan hardware yang spesifikasinya masih 

belum diketahui 

2) Harus diketahui kebutuhan minimum suatu komputer 

untuk dapat menerima aplikasi dengan baik 

Load Testing 
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Kriteria dari proyek yang menerapkan load testing, 

diantaranya: 

1) Digunakan lebih dari satu orang 

2) Biasanya berupa aplikasi web dan meliputi komputer 

user, server, serta network 

Capacity Planning 

Perencanaan kapasitas adalah proses yang merupakan 

lanjutan dari load testing. Biasanya proses ini dilakukan 

untuk merencanakan kapasitas dari perangkat lunak ketika 

aplikasi akan diperbesar kapasitasnya. 

Penyerahan Perangkat Lunak dan Pemasangan 

Fase penyerahan atau dikenal dengan deployment  

merupakan fase di mana perangkat lunak diserahkan 

kepada klien untuk digunakan sebagai sebuah perangkat 

lunak yang utuh. Ada beberapa aktifitas dari fase 

deployment. Aktifitas pertama dari fase deployment yaitu 

aktifitas rilis perangkat lunak. Tahapan rilis perangkat 

lunak juga merupakan salah satu bagian dari fase 

pengujian validasi, di mana pengujian dilakukan mulai 

dari pengujian alpha dan beta. Setelah kedua pengujian 

tersebut, fase rilis dilanjutkan dengan melakukan 

pengujian open closed beta di mana open digunakan 

untuk publik sementara closed  hanya untuk konsumsi 

individu pengguna. Setelah itu barulah tahap rilis masuk 

kepada tahap kandidat rilis atau yang dikenal dengan RC. 

 

IMPLEMENTASI PROSES 

Proses penerapan bentuk siklus hidup pembuatan perangkat 

lunak (SDLC) 

Berikut adalah tabel yang dapat menjelaskan proses dari 

penerapan bentuk SDLC dari proyek yang telah 

diselesaikan. 

Tabel 4.1.Penerapan bentuk SDLC 

Nama 

Proyek 

Model Alasan 

Marketpl

ace-Web 

Air 

Terjun 

Karakteristik proyek 

membutuhkan waktu tidak 

sampai 3 bulan. 

Presentas

i dengan 

teknologi 

Flash 

Air 

Terjun 

Konsumen membutuhkan 

prototipe di tengah proses 

pembuatan namun prototipe 

hanya dilakukan 1 kali. 

Front 

Desk 

Hotel 

Applicati

on 

Air 

Terjun 

Menggunakan air terjun 

karena alasan yang sama 

dengan proyek  yang lain, 

yaitu waktu pengerjaan 

proyek dan juga penggunaan 

perangkat lunak yang 

digunakan sampai akhir 

proyek. 

 

Persiapan Infrastruktur Proyek 

Persiapan infrastruktur proyek tidak hanya dilakukan pada 

awal proyek dikerjakan. Sebuah perencanaan proyek 

dilakukan pada setiap fase pengembangan perangkat 

lunak dilakukan dan setiap fase nya perencanannya 

dipertajam sehingga menghasilkan hasil maksimal pada 

proyek. Adapun urutan perencanaan proyek antara lain. 

 Penyusunan Proyek 

 Perencanaan Manajemen Proyek 

 Perencanaan Proyek 

Sementara untuk perencanaan proyeknya sendiri 

diantaranya. 

 Work Breakdown Structure 

 Task Dependencies 

 Critical Path Method 

 Assign Responsibilities 

 Resource Usage 

 Gantt Chart 

 Milestone 

Pengumpulan Informasi 

Melakukan penerapan proses dalam semua proyek yang 

dilakukan, dimulai dari mengidentifikasi stakeholder, 

menganalisa pertanyaan dari sudut pandang stakeholder, 

menyusun pertanyaan, elaborasi untuk pertanyaan, 

negosiasi dengan client, spesifikasi dari hasil negosiasi, 

dan yang terakhir validasi. 
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Analisa 

Tabel 4.2. Pemilihan Model Analisa 

Nama 

Proyek 

Model yang 

dipilih 

Alasan 

Marketplace 

Web 

Analisa 

berdasarkan 

obyek 

Karena selama proses, 

kebutuhan dari klien 

selalu 

dikomunikasikan. 

Presentasi 

dengan 

teknologi 

Flash 

Analisa 

structural 

Karena proses 

pengumpulan 

informasi bersifat satu 

garis. 

Hotel 

Frontdesk 

Application 

Analisa 

berdasarkan 

obyek 

Classes dan hierarki 

harus diidentifikasi  

 

 

 

Tabel 4.3. Analisa elemen pada proyek  

Nama Proyek 
Nama 

Elemen 

Alasan 

Marketplace 

Web 

Berbasis 

skenario, 

berbasis 

class 

Penggunaan diagram 

use-case dan diagram 

class 

Presentasi 

dengan 

teknologi 

Flash 

Berbasis 

skenario 

Hanya menggunakan 

diagram use-case 

Hotel 

Frontdesk 

Application 

Berbasis 

skenario, 

berbasis 

class 

Penggunaan diagram 

use-case dan diagram 

class 

 

Desain 

Tabel 4.4. Teknologi yang digunakan pada setiap proyek  

Nama 

Proyek 

Teknol

ogi 
Alasan 

Marketpl

ace Web 
Java 

Teknologi memerlukan sistem 

yang berorientasi pada obyek. 

 

Presentas

i dengan 

teknologi 

Flash 

Adobe 

Flash 

Membutuhkan efek yang 

dapat dibuat sendiri. 

Ketika presentasi terdapat 

banyak sekali interaksi 

dengan pengguna. 

Hotel 

Frontdes

k 

Applicati

on 

Swing 

Proyek merupakan proyek 

berskala menengah. 

Membutuhkan proses yang 

teratur. 

Waktu pengerjaan tidak 

terlalu pendek. 

 

Implementasi 

Untuk implementasi ini, penggunaan kontrol versi 

merupakan hal krusial yang akan diangkat. Pentingnya 

penggunaan kontrol versi ini disebabkan  pengerjaan 

proyek yang kesemuanya dilakukan oleh lebih dari satu 

orang dan lebih dari satu modul. Karena dalam skripsi ini, 

ketiga proyek dikerjakan oleh lebih dari satu orang, dan 

modul nya dikerjakan secara bersama-sama, maka 

digunakan kontrol versi sehingga tidak ada file sharing 

yang membuang waktu secara percuma dan pekerjaan 

dapat dikerjakan secara lebih efektif. 

Untuk pemilihan klien kontrol versi sendiri, ketiga proyek 

diputuskan untuk menggunakan Tortoise SVN dan 

VisualSVN sebagai third party. Alasan penggunaannya 

adalah karena SVN yang merupakan subversion adalah 

merupakan yang terbaik di bidangnya dengan proyek-

proyek besar yang juga menggunakan subversion. Hal ini 

membuat proses pemakaian menjadi lebih mudah karena 

banyak sumber yang berada di internet mengenai 

subversion. 

Strategi Pengujian 

Pemilihan strategi testing memegang peranan penting 

didalamnya. Ada beberapa tahap testing seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, namun untuk keperluan 

skripsi dengan proyek yang hanya dikerjakan maksimum 

selama 3 bulan, maka proses testing yang dilakukan hanya 

pada fase desain dan fase pengumpulan kebutuhan 

perangkat lunak.  

Alasan dipilihnya kedua fase tersebut dikarenakan bahwa 

selain kedua fase tersebut cukup mewakili pemilihan 

strategi secara keseluruhan, alasan yang berikutnya adalah 

waktu pengerjaan proyek yang tidak cukup panjang yang 

membuat pilihan untuk melakukan fase-fase lain dalam 

tahap pengujian akan memakan waktu yang terlalu lama. 

Support 

Fase ini merupakan fase di mana klien dan tim 

pengembangan perangkat lunak memiliki kesepakatan 

yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak. 

Persetujuan ini umumnya  meliputi persetujuan mengenai 

maintenance dari perangkat lunak. Adapun setiap support 

yang diberikan pada setiap proyek akan dilampirkan pada 

lampiran dalam bentuk persetujuan kerja sama. Untuk 

menyingkat, pada sub bab berikut akan dijelaskan setiap 

support yang diberikan kepada klien sesuai dengan 

persetujuan yang telah tercapai. 
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Aspek Entrepreneurship 

Deskripsi Bisnis 

Pulse merupakan perusahaan yang bergerak pada media 

solusi kreatif untuk pasar missal. Dibagi menjadi dua 

divisi, proyek dan produk, divisi produk dari Pulse 

berfokus pada pengembangan game dan website. 

Sementara untuk divisi proyek, Pulse berfokus pada 

pengembangan iklan, identitas perusahaan, merek, 

aplikasi, dan website.  

Pulse memiliki standard teknologi yang tinggi, 

penggunaan teknologi terbaru dan termutakhir, yang 

walaupun hal tersebut berarti tim harus selalu 

meningkatkan kemampuan teknis mereka. Merupakan visi 

dari Pulse untuk memberikan servis terbaik pada klien. 

Bantuan ini diharapkan dapat meyakinkan klien mengenai 

kualitas servis Pulse. 

Adapun kompetitor yang telah ada diantaranya, 

JanuMedia yang merupakan perusahaan yang 

mengembangkan web dan game dengan berbasiskan Flash 

atau Flex. Berikutnya adalah spasi.com yang merupakan 

perusahaan yang menyediakan solusi marketing dan 

promosi serta jasa yang berfokus pada peningkatan jasa 

Internet dan media seperti desain web, aplikasi web, 

database dan aplikasi sejenis. 

Agar tetap dapat kompetitif, Pulse menerapkan kreatifitas 

dan inovasi yang dimiliki, dikombinasikan dengan 

teknologi yang saat ini sedang popular. Pulse selalu 

memberikan yang terbaik untuk klien. Untuk membangun 

hubungan yang bertahan lama dengan klien, Pulse 

menyediakan pelayanan purna jual untuk klien.  

Dengan semakin meningkatnya pengguna internet dan 

komputer, bisnis yang menggunakan aplikasi internet dan 

jasa sejenis yang ada pun semakin meningkat. Fakta ini 

merujuk kepada bisnis aplikasi baik internet maupun 

desktop yang merupakan dasar dari aplikasi internet dan 

komputer tersebut. Dengan kesempatan ini, Pulse 

mencoba untuk menawarkan servis di bidang pembuatan 

aplikasi internet dan desktop.  

Target pasar utama adalah klien perusahaan yang ingin 

masuk ke dalam dunia teknologi dan menerapkan 

teknologi terbaru. Strategi pemasaran yang diterapkan 

adalah dengan membuat portofolio yang berisikan kerja 

sama Pulse dengan klien dan kepuasan klien yang 

membantu Pulse menjadi lebih dikenal. Selain itu, berita 

dengan mulut ke mulut serta reputasi merupakan hal 

utama yang harus dibangun dalam bisnis ini. Strategi yang 

akan kemudian diterapkan adalah membuat website, dan 

juga memberikan brosur kepada perusahaan yang 

memiliki kemungkinan menggunakan jasa Pulse. 

Produk dari Pulse sendiri dibagi menjadi produk yang 

berasal dari divisi produk dan juga divisi proyek. Untuk 

divisi proyek sendiri, produk yang dihasilkan beragam 

mulai dari aplikasi desktop, aplikasi website, identitas 

perusahaan, sampai dengan presentasi untuk 

mempromosikan perusahaan. 

Model Bisnis 

Untuk analisa model bisnis dibagi menjadi 3 bagian yaitu, 

Revenue Source, Cost Driver, Investment Size, dan 

Critical Success Factors. 

Keuntungan Kompetitif 

Agar tetap dapat kompetitif, Pulse menerapkan kreatifitas 

dan inovasi yang dimiliki, dikombinasikan dengan 

teknologi yang saat ini sedang popular. Pulse selalu 

memberikan yang terbaik untuk klien. Untuk membangun 

hubungan yang bertahan lama dengan klien, Pulse 

menyediakan pelayanan purna jual untuk klien. Pulse 

menjamin servis akan dilakukan secara profesional 

sehingga klien dapat puas dengan pelayanan Pulse. 

Kesempatan Bisnis 

Untuk target ke depannya, Pulse akan memanfaatkan 

kesempatan bisnis berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada 

ini. Dengan tetap menjaga tingkat kompetitif dengan 

perusahaan lain yang sejenis, Pulse menetapkan target 

untuk menjalankan 12 project pada tahun pertama berdiri, 

20 project pada tahun kedua, 30 project pada tahun ketiga, 

dan seterusnya. 

Marketing dan Analisa Operasional 

Strategi pemasaran yang diterapkan adalah dengan 

menggunakan pemodelan marketing STP 

Alur kerja Operasional 

Alur kerja untuk bisnis ini akan dijelaskan tahap demi 

tahap dan merujuk kepada bagaimana kontrak akan 

diselesaikan. 

1. Langkah pertama Pulse akan merespon kepada 

sebuah permintaan proposal dengan menyiapkan 

proposal yang diminta secara professional bersamaan 

dengan kebutuhan yang lain. 

2. Pulse kemungkinan akan meminta uang jaminan dari 

klien yang nilainya akan bervariasi tergantung kepada 
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ukuran dan lokasi dari proyek. Setelahnya proyek 

akan langsung dikerjakan. 

3. Tahap ketiga Pulse akan mulai membuat Detail 

Software Requirement Specification berdasarkan dari 

proposal pada tahap pertama. 

4. Berikutnya Pulse akan menyiapkan kebutuhan dari 

proyek. 

5. Pulse akan mulai mengerjakan proyek setelah tahap 

kelima selesai. Proyek ini sendiri dikerjakan sambil 

tetap menjaga komunikasi dengan klien.  

6. Dokumen dan produk akan diserahkan kepada klien 

Setelah produk dan pengerjaan telah diselesaikan dengan 

kepuasan dari kedua belah pihak, maka pembayaran baru 

diselesaikan. 

 

Kesimpulan 

Penentuan dan penggunaan metodologi serta teknologi 

rekayasa perangkat lunak bervariatif tergantung pada 

kriteria proyek yang akan dikerjakan, hal ini merujuk 

kepada pemilihan yang tepat jika ingin proyek selesai 

tepat waktu, karena proyek yang dikerjakan dan 

diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati dapat 

memberikan dampak yang cukup baik bagi 

pengembangan bisnis diantaranya, peningkatan 

kepercayaan klien baru yang didukung kualitas dan 

kuantitas portofolio proyek yang meningkat.  
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