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Kebutuhan Perangkat Lunak
Software Requirements

Requirements (Kebutuhan, Persyaratan) bagi sistem software mengatur 
apa yang sistem akan lakukan dan mendefinisikan batasan-batasan 

pada operasi dan implementasinya.



• Requirements: “Pernyataan yang mendeskripsikan apa yang akan 
sistem software lakukan tetapi bukan bagaimana itu dikonstruksikan.”

• Requirements Engineering: “Serangkaian kegiatan yang berkaitan 
dengan pengembangan dan persetujuan himpunan akhir dari 
spesifikasi kebutuhan”

• Langkah-langkah dalam proses Requirements Engineering:



Requirements Engineering
Rekayasa Kebutuhan 



Apa itu Rekayasa Kebutuhan?

Requirements adalah jembatan antara dunia nyata dan sistem software

Pengantar tentang Requirements Engineering: https://youtu.be/Ec0s0z5uXQ8



Rekayasa Kebutuhan

Yang diperoleh Customer Yang sebenarnya dibutuhkan Customer



Kebutuhan & Rancangan Software

Requirements (WHAT):

• WHAT (Apa yang sistem akan lakukan)

• Mendeskripsikan apa yang sistem akan lakukan dengan Kata dan Gambar, dll.

• SRS – Dokumen Software Requirements Specification

Software Design (HOW):

• HOW (Bagaimana itu akan dilakukan)

• Contoh: Rancangan GUI, UML, diagram ER, CAD, dll.

• SDD – Software Design Document

Catat! Banyak praktisi tidak memisahkan dokumen SRS dan SDD, tetapi menggabungkan ke 
dalam Requirements & Design Document (SRD).

Dalam praktek, requirements dan design tidak dapat dipisahkan.



Customer Requirements

Komunikasi antara Customers/Stakeholders dan orang-orang 
Software/IT adalah tuntutan! Apa yang sesungguhnya Customer

inginkan/butuhkan?

Kebutuhan Pengguna Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Non-Fungsi



6 Dimensi Kebutuhan 

Ada 6 kategori utama  dari 
informasi yang harus 

dialamati dalam 
penentuan kebutuhan.

Fungsi individu

Sistem dengan Antarmuka Lain

Antarmuka Pengguna

Batasan lain seperti Kinerja, 
Reliabilitas dan Keamanan

Data, format dan kebutuhan informasi

Aliran Bisnis

Kebutuhan (Requirements)



6 Dimensi Kebutuhan

Fungsi Individu

• There is a need to create a new system for the cinema to attract more 
customers. By creating new system, this system must allow the 
customers to book the tickets, reserve the seats, and pay for the 
prices. This system must also provide a place for the cinema owner to 
promote the advertisements.

• “Individual functionality” is the the natural starting point. Ask the 
Users and Customers what their problems are in terms of what 
functions need to be implemented in the product.



6 Dimensi Kebutuhan

Aliran Bisnis

These are few steps for the users to book the tickets, reserve the seats, 
and pay the prices.

• Open the application provided

• Choose the movie you would like to watch

• Choose the most convenient time for you to watch the movie

• Reserve the seat

• Get the reserved seat code

• Pay the price



6 Dimensi Kebutuhan

Data, Format dan Kebutuhan Informasi

• The input data and the information needs are the databases of movie 
including the title, synopsis, movie time, subtitle, etc. 

Kinerja, Reliabilitas dan Keamanan



6 Dimensi Kebutuhan

Antarmuka Pengguna

The new system that the IT company will create is a user-friendly 
application that can work on every operating system. The features are 
the following

• Allows the users to book the tickets for the movie the users would like to 
watch

• Allows the users to reserve the seats
• Allows the users to see the movie show times, the available time of that 

movie on the cinema, and watch the trailer of them
• Allows the users to pay for the prices of their booked tickets
• Provides a place where the user can place their advertisements and promote 

them

Sistem dengan Antarmuka lainnya



Siapa Akan 
Membacanya?

Pengguna dari dokumen 
kebutuhan Software

Customer Sistem

Manajer

Insinyur Sistem

Insinyur Test Sistem

Insinyur 
Perawatan Sistem

Menetapkan kebutuhan dan 
membacanya, sudah sesuai 

harapan? Customer menentukan 
perubahan kebutuhan.

Untuk merencanakan tawaran bagi  
sistem & proses pengembangan 

sistem tersebut.

Untuk memahami sistem seperti 
apa yang akan dikembangkan.

Untuk mengembangkan pengujian 
validasi terhadap sistem.

Untuk memahami sistem dan relasi 
antar bagian-bagiannya.



Proses Pengembangan
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Saat selesai, kita mendeploy & menguji 
solusi tersebut pada lokasi Customer.

Desainnya salah? 
Kembali dan betulkan!

Kebutuhan dapat 
diberikan oleh Customer

Error? Perbaiki kode  
dan hilangkan bug

Pastikan segalanya 
bekerja sesuai harapan

Fase Desain penting tetapi pastikan kita punya 
waktu cukup untuk semua tugas lain juga

Dalam kuliah ini Requirements garis besar 
diarahkan oleh Dosen dalam Penugasan. 
Detailnya harus Anda kumpulkan, rapatkan 
analisa, rangkum  dan tuliskan sendiri!



Mengapa Banyak Waktu di Analisa Kebutuhan?

Biaya per CACAT dan PERUBAHAN



Software Requirements



Kebutuhan Perangkat Lunak

Sebaiknya diawali oleh 
Customer

Harus ditulis oleh Perancang 
Software (Architect)

Kebutuhan 
Tingkat Tinggi

Kebutuhan 
Terperinci



Kebutuhan Level Tinggi vs. Terperinci



Persyaratan Level Tinggi

• What Apa yang sistem akan kerjakan?

• Who Siapa akan menggunakan sistem?

• What Apa tujuan dari sistem?

• Seperti Apa kinerja diharapkan?

• Komponen apa saja yang terdapat di dalam sistem

• Platform apa yang akan digunakan (PC, Tablet, Web?, ...)

• dll.

Gunakan Kata dan Gambar dalam rangka mendeskripsikan Kebutuhan ini!



Kebutuhan & Rancangan Terperinci

• Platform apa yang akan digunakan (Windows, iOS, ...) secara detail

• Perangkat (tool) dan Bahasa

• Arsitektur Software ()

• Frameworks (.NET, ASP.NET, ...)

• Sketsa rancangan GUI terperinci

• Diagram UML

• Diagram ER (Database)

• Gambar CAD

• dll.



Kategori Persyaratan Software

KebutuhanKebutuhan

Kebutuhan 
Pengguna

Kebutuhan 
Sistem

Kebutuhan 
Fungsional

Kebutuhan 
Non-Fungsional



Kategori Persyaratan Software
Requirements: Pernyataan dalam bahasa alami plus diagram dari layanan yang 
sistem sediakan dan batasan-batasan operasionalnya. Ditulis untuk customers.



Persyaratan Pengguna vs. Sistem

Persyaratan Pengguna (User Requirements):

• Pernyataan dalam bahasa alami plus diagram dari layanan yang 
disediakan oleh sistem dan batasan-batasan operasionalnya. Ditulis 
untuk customers.

Persyaratan Sistem (System Requirements):

• Suatu dokumen terstruktur yang mengatur deskripsi terperinci 
Sebuah dokumen terstruktur menetapkan deskripsi rinci dari fungsi 
sistem, layanan dan kendala operasional. Mendefinisikan apa yang 
harus diimplementasikan sehingga dapat menjadi bagian dari kontrak 
antara klien dan kontraktor.



Persyaratan Pengguna vs. Sistem

Siapa yang akan membacanya?

Kebutuhan 
Pengguna

Kebutuhan 
Sistem

• Manajer Client
• Pengguna Sistem
• Insinyur Client
• Manajer Kontraktor
• Arsitek Sistem

• Pengguna Sistem
• Insinyur Client
• Arsitek Sistem
• Pengembang Software



Kebutuhan Pengguna vs. Sistem

Contoh:

Definisi Kebutuhan Pengguna

Spesifikasi Kebutuhan Sistem



Kebutuhan Functional vs. Non-Functional

Kebutuhan Fungsional

• Pernyataan mengenai layanan-layanan yang akan disediakan sistem, 
bagaimana sistem akan bereaksi terhadap input tertentu dan 
bagaimana sistem akan berperilaku dalam situasu tertentu.

• Mungkin menyatakan apa yang tidak akan dilakukan oleh sistem.

Kebutuhan Non-Fungsional

• Kendala pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem seperti 
kendala waktu, kendala pada proses pembangunan, standar, dll

• Biasanya berlaku pada sistem secara keseluruhan, bukan per layanan 
atau individu.



Kebutuhan Fungsional

• Mendeskripsikan fungsi atau layanan sistem.

• Tergantung pada jenis software, pengguna yang diharapkan dan jenis 
sistem dimana software digunakan.

• Kebutuhan pengguna fungsional mungkin pernyataan tingkat-tinggi 
dari apa yang sistem harus melakukan.

• Persyaratan sistem fungsional harus menjelaskan layanan sistem 
secara rinci.



Persyaratan Non-Fungsional

• Ini mendefinisikan properti & kendala sistem misalnya kehandalan, 
waktu respon dan persyaratan penyimpanan. Kendala adalah 
kemampuan perangkat I/O, representasi sistem, dll.

• Kebutuhan proses juga menetapkan penggunaan IDE, bahasa 
pemrograman atau metode pengembangan tertentu.

• Kebutuhan non-fungsional mungkin lebih penting dari kebutuhan 
fungsional. Jika ini tidak terpenuhi, sistem mungkin berguna.



Persyaratan Non-Fungsional

Contoh:
Persyaratan Produk:

Sistem ini harus tersedia untuk semua klinik selama jam kerja normal (Senin-
Jumat, 0.830-17,30). Downtime dalam jam kerja normal tidak melebihi lima 
detik dalam satu hari.

Kebutuhan Organisasi:

Pengguna sistem akan mengotentikasi sendiri menggunakan otoritas kartu 
identitas kesehatan mereka.

Persyaratan Eksternal:

Sistem ini harus menerapkan ketentuan privasi pasien sebagaimana 
ditetapkan dalam HStan-03-2006-priv.



Software Design
(Rancangan Perangkat Lunak)



Ikhtisar & Arsitektur Sistem

• Gambaran besar

• Memberikan pengantar mengenai sistem dan komponen-komponen 
utama serta bagaimana semua itu terhubung, dll

• PowerPoint atau Visio cukup bagus untuk keperluan ini.



Ikhtisar & Arsitektur 
Sistem: Contoh



Rancangan = Desain

Rancangan GUI dan Rancangan Teknis (UML, ER diagram, CAD)



Sketsa Desain GUI “Mockups”



Flow Charts

High-Level Flow Charts memudahkan kita melihat bagaimana sistem akan bekerja

Visio atau PowerPoint punya fitur bawaan untuk pembuat Flow Charts

Catatan! Nanti kita mungkin 
membuat diagram lebih rinci  seperti 
diagram UML, dll.

Flow Charts harus dipahami oleh
non-programmer seperti Stakeholder,
Project Manager dan Customer
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Simbol Flow Chart



Simbol Flow Chart



Spesifikasi Antarmuka

Bagaimana modul-modul 
berbeda saling berinteraksi ? 
Apa input & output dari 
modul-modul tersebut



UML
Unified Modelling Language



Mengapa Menggunakan UML?

Rancangan

• Forward Design: Menggunakan UML sebelum coding. Akan lebih mudah 
untuk membuat kode dengan cara yang terstruktur

• Backward Design: menggunakan UML setelah coding sebagai 
dokumentasi.

• Saat ada perubahan di Rancangan, pastikan untuk mengupdate Kode 
sesuai dengan Rancangan baru tersebut

Kode Program (Source)

• Beberapa Tool dapat membangkitkan Kode dari diagram UML

• Saat ada perubahan dalam Kode, pastikan mengupdate diagram UMLnya



Jenis Diagram UML

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language



Use Case Diagram: Contoh



Sequence Diagram: Contoh

http://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_diagram



Sequence Diagram: Contoh



Dokumen SRS



Dokumentasi “Khas” Software



Dokumentasi Proyek

Dokumentasi yang dihasilkan selama proyek software dapat dibagi ke 
dalam 2 kategori:

• Dokumentasi Proses
Dokumen ini merekam proses pengembangan dan perawatan, seperti Rencana 
(Software Development Plan, Software Test Plan, ...), Jadwal (e.g., Gantt
Charts), dll.

• Dokumentasi Produk
Dokumen ini menjelaskan produk yang dikembangkan. Dapat dibagi ke dalam 2 
kategori:

• Dokumentasi Sistem
Digunakan oleh insinyur dalam pengembangkan dan memelihara sistem

• Dokumentasi Pengguna
Digunakan oleh orang-orang yang menggunakan sistem.



Kategori Dokumentasi

Dokumentasi 
Proyek

Dokumentasi 
Produk

Dokumentasi 
Sistem

Dokumentasi 
Pengguna

Dokumentasi 
Proses

Rencana Proyek, Gant Chart Dokumen Rapat, 
Dokumentasi Kebutuhan & Rancangan, Email, 
Dokumen Test, Dokumen jenis lain Pekerjaan, dll.

Dokumentasi Teknis yang diperlukan 
dalam rangka memelihara software, dll.

Panduan 
Instalasi Manual Pengguna, Wiki, 

Online Help, dll.



Dokumen Persyaratan Software

Software Requirements Specifications (SRS)

• Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (software 
requirements specifications, SRS) merupakan pernyataan resmi 
mengenai apa yang diperlukan oleh pengembang sistem.

• Harus memasukkan definisi dari kebutuhan pengguna dan spesifikasi 
dari kebutuhan sistem.

• BUKAN dokumen rancangan (desain). Sejauh mungkin, merupakan 
APA yang sistem akan kerjakan, bukan BAGAIMANA itu dilakukan.



Analisa Kebutuhan

Kebutuhan Tingkat 
Tinggi “Tertulis”

Sketsa Sistem, 
Flow Charts, dll.

Diagram Basis 
Data

Diagram UML

dll.

dll.

Berguna saat proyek melibatkan hardware

Diagram sebagai Gambar + 
Deskripsi menyeluruh & 

deskripsi setiap tabel 

Gambar-gambar 
CAD

Diagram sebagai Gambar 
+ Deskripsi masing-masing

Dokumen Use Case?

Diagram sebagai Gambar + 
Deskripsi masing-masing

Sketsa Rancangan: Arsitektur 
Sistem & Mockup GUI

SRS/SDD
Requirements & 

Design



Struktur Dokumen SRS
Bab Deskripsi

Kata Pengantar Mendefinisikan para pembaca yang diharapkan dari dokumen dan menjelaskan sejarah 
versinya, termasuk alasan pembuatan versi baru dan suatu rangkuman perubahan yang 
dibuat pada setiap versi.

Pendahuluan Menjelaskan kebutuhan bagi sistem. Sebaiknya dengan ringkas mendeskripsikan fungsi-
fungsi sistem dan menyebutkan bagaimana sistem akan bekerja sistem lain. Ini juga harus 
menjelaskan bagaimana sistem cocok dengan bisnis atau tujuan strategis organisasi secara 
menyeluruh dengan adanya perangkat lunak.

Daftar Istilah Dengan jelas mendefinisikan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam dokumen. Sebaiknya 
tidak membuat asumsi mengenai pengalaman atau kepakaran pembaca.

Definisi Kebutuhan 
Pengguna

Di sini, kita menjelaskan layanan-layanan yang tersedia bagi Pengguna. Kebutuhan sistem 
non-fungsional juga digambarkan dalam bagian ini. Deskripsi dapat menggunakan bahasa 
alami, diagram atau notasi lain yang dapat dipahami oleh Customer. Standar proses dan 
produk yang harus diikuti harus ditetatpkan.

Arsitektur Sistem Bab ini menyajikan suatu tinjauan level tinggi dari arsitektur sistem yang diharapkan, 
memperlihatkan distribusi fungsi lintas modul-modul sistem. Komponen-komponen 
arsitektural yang digunakan-ulang perlu disoroti.



Struktur Dokumen SRS
Bab Deskripsi

Spesifikasi 
Kebutuhan Sistem

Harus menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara rinci. Jika diperlukan, 
rincian lebih lanjut dapat pula ditamnbahkan ke kebutuhan non-fungsional. Antarmuka ke 
sistem lain dapat didefinisikan.

Model-model 
Sistem

Ini dapat menyertakan model-model sistem grafis yang memperlihatkan hubungan antara 
komponen-komponen sistem dengan sistem dan sistem tersebut dengan lingkungannya. 
Contoh dari model yang mungkin adalah model Obyek, data-flow atau data semantik.

Evolusi Sistem Bab ini menjelaskan asumsi-asumsi fundamental yang dijadikan basis bagi sistem, dan 
perubahan yang diharapkan dikarenakan evolusi hardware, kebutuhan pengguna yang 
berubah, dsb. Bagian ini berguna bagi Perancang sistem karena akan membantu Perancang 
menghindari keputusan rancangan yang akan membatasi kemungkinan perubahan di masa 
depan terhadap sistem.

Lampiran Ini harus menyediakan informasi spesifik dan rinci  yang terkait dengan aplikasi yang 
dikembangkan; misalnya  deskripsi hardware dan database. Kebutuhan hardware
mendefinisikan konfigurasi minimal dan optimal bagi sistem. Kebutuhan basis data 
mendefinisikan organisasi logis dari data yang digunakan oleh sistem dan relasi antar data.

Indeks Beberapa indeks terhadap dokumen dapat disertakan. Selain indeka alfabet biasa, tambahan 
indeks diagram, fungsi, dll. tentu sangat menarik dan memudahkan pencarian informasi 
tertentu di dalam dokumen.



Pengguna dari SRS
Customer Sistem

Manajer

Insinyur Sistem

Insinyur Test Sistem

Insinyur 
Perawatan Sistem

Menetapkan kebutuhan dan 
membacanya, sudah sesuai 

harapan? Customer menentukan 
perubahan kebutuhan.

Untuk merencanakan tawaran bagi  
sistem & proses pengembangan 

sistem tersebut.

Untuk memahami sistem seperti 
apa yang akan dikembangkan.

Untuk mengembangkan pengujian 
validasi terhadap sistem.

Untuk memahami sistem dan relasi 
antar bagian-bagiannya.



UML dan Use Case

Model-model grafis, dilengkapi dengan anotasi teks digunakan untuk mendefinisikan 
kebutuhan fungsional bagi sistem; diagram use case dan sequence UML umum digunakan.
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Pertanyaan?


