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Apa perbedaan antara Proses perangkat lunak
dengan siklus hidup pengembangan
perangkat lunak…..????



Mengapa harus mempelajari proses dan siklus
hidup perangkat lunak..???????



Sehingga dengan mempelajari siklus hidup dari 
perangkat lunak, maka secara otomatis juga akan 
mempelajari proses hidup dari perangkat lunak itu 
sendiri.

Juga bisa mampu mempelajari hal apa yang 
seharusnya dilakukan oleh pengembang perangkat 
lunak dalam proses pengembangan perangkat 
lunak itu sendiri.

Jadi kesimpulannya dengan mempelajari siklus hidup
berarti juga mempelajari langkah – langkah untuk menjadi
seorang software engineering yang baik, didalam lingkup
teori dan juga implementasi.



Dalam kajiannya “ siklus hidup perangkat lunak 
merupakan bagian dari proses perangkat 
lunak….”

PROSES
SIKLUS 
HIDUP



Jika ditinjau dari sisi definisi, siklus hidup memiliki beberapa definisi
sebagai berikut??

Dari Gustafson ( dalam buku Theory and Problems of Software 
Engineering, 2002 )
definisi ini menyatakan bahwa siklus hidup adalah urutan dari
kegiatan yang ada di dalam sebuah pengembangan perangkat
lunak.

Dari Keyes ( dalam buku Software Engineering Handbook, 2005 )
definisi ini menekankan bahwa sebuah perangkat lunak bisa saja
mengalami sebuah siklus hidup tergantung dari proses
pengembangannya mulai dari ide dasar sampai lahir nya
perangkat lunak itu sendiri.

Dari IEEE ( IEEE Std 1016 – 1998 Recommended Practice for Software 
Design Description )
dari standar IEEE 1016, ditekankan bahwa siklus hidup adalah
segala sesuatu yang lebih berdasar kepada urutan waktu
dibandingkan proses yang terjadi.



Kesimpulan dari 3 definisi Siklus
Hidup diatas adalah bahwa siklus
hidup perangkat lunak merupakan
urutan hidup sebuah perangkat
lunak berdasarkan perkembangan
perangkat lunak yang ditentukan
oleh pengembang perangkat
lunak itu sendiri…



Jika ditinjau dari sisi definisi, prose perangkat lunak memiliki beberapa
definisi sebagai berikut??

Dari Sommerville ( dalam buku Software Engineering Edisi 6, 2001 )
Proses dinyatakan sebagai kumpulan aktivitas yang menuju
kesebuah produksi perangkat lunak. Dalam kegiatan/aktivitas
melibatkan pemograman dengan bahasa pemograman tertentu, 
kegiatan lain seperti desain, hingga keproses evolusi.

Dari Pressman ( dalam buku Software Engineering Edisi 5, 2001 )
Proses perangkat lunak dipandang sebagai suatu lapisan dari
Rekayasa Perangkat Lunak.

Dari Gustafson ( dalam buku Theory and Problems of Software 
Engineering, 2002 ) 
Proses lebih menekankan pada kegiatan atau aktivitas yang 
dijalankan dalam menyusun atau membangun sebuah perangkat
lunak. Sehingga jenis proses perangkat lunak lebih banyak
mengarah ke penggambaran diagram aktifitas (DFD), use case



 Fokus kualitas : fondasi utama dari RPL adalah
kualitas dari perangkat lunak itu sendiri.

 Proses : untuk mencapai kualitas yang diinginkan
tersebut dibutuhkan sebuah proses dari
pengembangan perangkat lunak.

 Metode : langkah – langkah teknis yang 
merupakan implementasi dari lapisan proses
(pelaksanaan analisa, desain perangkat lunak dan
implementasi program).

 Utilitas : utilitas – utilitas yang digunakan dalam
proses pengembangan RPL. Utilitas itu berupa
alat untuk pengembangan perangkat lunak untuk
bahasa pemograman dan basis data.



Kesimpulan dari 3 definisi Proses
diatas adalah bahwa sebuah
proses perangkat lunak
merupakan sekumpulan aktifitas
maupun metode yang digunakan
pengembang perangkat lunak
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Siklus hidup yang paling terkenal dalam dunia 
RPL adalah waterfall model .

Waterfall model diciptakan pertama kali oleh 
William Royce pada tahun 1970 dan mulai 
terkenal karena logika fase 
(tahapan,tingkatan,masa).

Waterfall sendiri memiliki definisi
bahwa sebuah proses hidup
perangkat lunak memiliki proses
yang linier dan sekuensial.
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 Planning : perencanaan dari perangkat lunak itu
sendiri ( waktu pengerjaan, sumber daya yang 
dibutuhkan, informasi yang menyangkut
pengerjaan proyek).

 Analisa Resiko : resiko yang mungkin terjadi baik
secara teknik maupun secara manejerial.

 Engineering : pembuatan dari perangkat lunak itu
sendiri.

 Construction and Release : perangkat lunak telah
siap diinstalasikan ke pengguna.

 Costumer Evaluation : adanya umpan balik dari
pengguna sekaligus sebagai dasar untuk
pengembangan perangkat lunak berikutnya.



Salah satu model proses perangkat lunak yang 
dianggap “modern” saat ini adalah CMMI ( 
Capability Maturity Model Integration ) yang 
menganggap bahwa sebuah perangkat lunak 
harus terus – menerus mengalami 
pematangan proses hingga tiba saatnya 
untuk melakukan optimasi perangkat lunak 
itu sendiri..



CMMI dibuat oleh SEI ( Software Engineering 
Institute ) yaitu sebuah lembaga yang dibiayai 
oleh DoD ( Department of Defense ) dan 
berdiri sejak tahun 1984.

Tujuan utama dari CMMI adalah mencari relasi 
antar proses yang saling terintegrasi dan 
memiliki tahapan – tahapan  tertentu dalam 
pelaksanaannya.
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 Inisialisasi : pada level ini, umumnya masi terlihat kacau. Hal ini
dikarenakan organisasi masih belum dianggap stabil dalam
menjalankan proses.

 Pengaturan : pada level ini, organisasi telah yakin terhadap
proses yang telah dijalankan dan mulai menerapkan kebijakan
baru sebagai dampak dari implementasi perangkat lunak yang 
ada.

 Pendefinisian : pada level ini, proses yang terjadi mulai disikapi
secara pro aktif oleh para pengguna. Pengguna perangkat lunak
mulai mencari relasi antar satu proses dengan proses yang lain.

 Pengaturan Secara Kuantitatif : pada level ini, hasil dari
perangkat lunak telah mampu diukur secara kuantitatif. Ini
berarti bahwa perangkat lunak yang dihasilkan mulai dapat
diandalkan dengan adanya ukuran-ukuran yang diyatakan
dengan angka tertentu. 

 Optimasi : pada level ini, seluruh unsur organisasi telah dapat
memikirkan pengembangan lebih lanjut dari perangkat lunak
yang ada.



 1 Tim terdiri dari 3-5 mhs bebas

1. Cari judul untuk FINAL PROJECT (referensi 
judul dari 1 jurnal internasional &1 jurnal 
nasional)

2. Buat resume tentang macam-macam siklus 
hidup dan proses perangkat lunak selain 
contoh di materi. Cantumkan referensinya!!!

3. Kirim ke E-Mail :muhamadalif90@gmail.com

4. Subyek : tugas1_rpl_08040_08041_08010

5. Paling lambat senin, 17 sept 2012 jam 
12.00 siang WIB



Output Tugas: 
◦ File rar dengan nama sesuai subyek 

◦ Isi file rar: 

- Judul Aplikasi di notepad serta nama kelompok 
lengkap dengan nrp

- File referensi judul aplikasi (1jurnal 
internasional & 1 jurnal nasional)

- File resume dalam type doc



TERIMA KASIH


