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“Jika kode program kita bekerja, tetapi kita tidak tahu mengapa – maka 
itu artinya tidak bekerja, hanya saja kita belum mengetahuinya”





Implementasi

• Tujuan akhir dari sebagian besar proyek rekayasa software adalah 
menghasilkan suatu program yang bekerja.

• Tindakan mentransformasi rancangan terperinci ke dalam suatu 
program yang shahih dalam bahasa pemrograman tertentu, bersama 
dengan semua aktifitas yang mendukungnya disebut sebagai 
implementation.

• Fase implementasi meliputi lebih dari sekedar menuliskan kode. Kode 
juga perlu di-test dan di-debug, juga di-compile dan di-built menjadi 
suatu produk lengkap yang executable (lihat slide berikutnya).

• Kita dapat menggunakan Source Code Control Tool dalam rangka 
menjaga track dari berbagai versi kode yang dibuat.



Implementasi Software

Sudut pandang Developers

Errors dalam suatu program 
secara luas dapat dikelompokkan 
ke dalam error syntax dan logic.



Rancangan & Implementasi

• Pada banyak kasus, rancangan rinci tidaklah dikerjakan secara 
eksplisit (dalam fase Design) tetapi dibiarkan sebagai bagian dari fase 
Implementation.

• Mengerjakan rancangan rinci (detailed design) sebagai bagian dari 
implementasi biasanya lebih cepat, tetapi dapat mengakibatkan 
rancangan kurang kohesif dan kurang tertata, karena rancangan rinci 
dari setiap modul biasanya akan dikerjakan oleh orang yang berbeda.

• Dalam proyek kecil, rancangan rinci ini tidak masalah dimasukkan 
bagian dari implementasi

• Dalam proyek lebih besar, atau saat programmer belum 
berpengalaman, rancangan rinci sebaiknya dikerjakan oleh orang 
terpisah (bukan oleh programmer).



Implementasi yang Bagus

• Readability: Kode dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh 
programmer lain.

• Maintainability: Kode dapat dengan mudah dimodifikasi dan 
dipelihara. Ini berkaitan dengan readability, tetapi tidak sama; 
sebagai contoh, ini mencakup penggunaan misalnya notasi Hungaria 
untuk penamaan variabel termasuk singkatan untuk tipe variabel.

• Performance: All other things being equal, implementasi harus 
menghasilkan kode yang bekerja secepat mungkin.

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara Bernal, 3 
ed., Jones & Bartlett Learning.



Implementasi yang Bagus

• Traceability: Semua elemen kode harus sesuai dengan elemen 
rancangan. Kode dapat dilacak balik ke desain-nya (dan design ke 
requirements).

• Correctness: Implementasi harus mengerjakan apa yang harusnya 
dikerjakan (seperti didefinisikan dalam requirements dan detailed 
design).

• Completeness: Semua requirement dari sistem terpenuhi.

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara Bernal, 3 
ed., Jones & Bartlett Learning.



Implementasi alias Coding

• Programming Style dan Petunjuk Penulisan Kode

• Komentar

• Debugging

• Tinjauan (Review) Kode

• Refaktorisasi.



Gaya Pemrograman & Petunjuk Coding

• Penamaan: Ini merujuk ke pemilihan nama kelas, metode, variabel 
dan entitas pemrograman lain.

• Pemisahan Kata dan Kapitalisasi: Banyak kali suatu nama disusun 
lebih dari satu kata. Dalam bahasa alami, kita menggunakan spasi 
untuk memisahkan kata-kata, tetapi sebagian besar bahasa 
pemrograman tidak membolehkan demikian. (do_something, 
doSomething, DoSomething)

• Indentasi dan Spasi: Indentasi merujuk ke penambahan spasi 
horisontal sebelum baris-baris untuk menampilkan struktur kode 
yang lebih baik. Spacing merujuk ke spasi dan baris kosong yang 
disisipkan ke dalam kode.

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara 
Bernal, 3 ed., Jones & Bartlett Learning.



Gaya Pemrograman & Petunjuk Coding

• Ukuran Fungsi/Metode: Banyak kajian memperlihatkan bahwa fungsi 
atau metode besarsecara statistik lebih error-prone daripada yang 
kecil ukurannya.

• Persoalan Penamaan File: Adanya suatu standar untuk menentukan 
bagaimana menamakan file, file-file apa yang dibuat untuk setiap 
modul, dan bagaimana menempatkan file dari suatu modul adalah 
sangat menguntungkan.

• Gagasan Pemrograman Khusus: Bahasa pemrograman berbeda 
mendukung fitur-fitur berbeda; meskipun mereka biasanya 
mempunyai alasan bagus untuk menyertakan fitur tertentu, ada 
banyak yang dapat disalahgunakan dan perlu tindakan pencegahan 
khusus.

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara 
Bernal, 3 ed., Jones & Bartlett Learning.



Konvensi Penamaan

• Notasi Camel
• Untuk variabel dan parameter/argumen
• Contoh: “myCar”, “backColor”

• Notasi Pascal
• Untuk kelas, metode dan properti
• Contoh: “ShowCarColor”

• Notasi Hungaria
• Untuk controls pada user interface dapat digunakan “notasi Pascal” atau 

“notasi Hungaria”, tetapi pilih salah satu!
• Contoh: “txtName”, “lblName”

• Akronim
• Contoh: “DBRate”, “ioChannel”, “XmlWriter”, “htmlReader”



Komentar

Komentar sangat penting dan dapat secara 
signifikan membentu atau menyulitkan 
readability dan maintainability.

Ada dua masalah utama dengan komentar:

1. Dapat berbeda (mengalihkan) dari 
kode sebenarnya dan mengakibatkan 
program lebih sulit untuk dibaca

2. Mungkin salah.



Komentar

Komentar dapat dikelompokkan ke dalam 6 jenis:

1. Pengulangan dari kode

2. Penjelasan dari kode

3. Penilai atau penanda di dalam kode

4. Rangkuman dari kode

5. Deskripsi dari maksud kode tersebut

6. Referensi eksternal.

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara Bernal, 3 ed., Jones & 
Bartlett Learning.



Kategori Komentar

1. Pengulangan dari kode.
• Jenis komentar ini cenderung dilakukan oleh programmer pemula dan harus 

dihindari.
Contoh Tidak bagus:

// naikkan i sebesar satu

i++;

2. Penjelasan dari kode.
• Terkadang, ketika kode itu rumit, pemrogram perlu untuk menjelaskan kode 

tersebut dengan bahasa manusia. 

• Kita sangat percaya bahwa dalam hampir setiap kasus, jika kodenya begitu 
rumit sehingga memerlukan penjelasan, maka harus ditulis ulang dalam 
bentuk komentar.



Kategori Komentar

3. Penanda dalam kode
• Merupakan praktik umum untuk memberi tanda pada kode untuk 

menunjukkan item yang tidak lengkap, peluang untuk perbaikan, dan 
informasi serupa lainnya.

• Sebaiknya gunakan notasi yang konsisten untuk penanda ini, dan hilangkan 
semuanya sebelum kode tersebut masuk tahap produksi.

• Terkadang pemrogram menempatkan penanda dalam kode untuk melacak 
perubahan dan siapa yang membuatnya. Kita percaya bahwa informasi lebih 
baik dilacak dengan perangkat lunak manajemen versi, dan rekomendasikan 
untuk melakukannya.



Kategori Komentar

4. Rangkuman dari kode
• Komentar yang merangkum apa yang dikerjakan kode itu, bukan hanya 

mengulanginya, sangat membantu dalam memahami kodenya, tapi perlu 
diupdate terus.

• Penting untuk memastikan bahwa komentar ini benar-benar meringkas kode, 
tidak hanya mengulang atau menjelaskannya.

• Dalam banyak kasus, kode yang dirangkum dapat diabstraksikan ke dalam 
fungsinya sendiri, yang jika diberi nama dengan benar, akan menghilangkan 
kebutuhan akan komentar.



Kategori Komentar

5. Deskripsi dari maksud kode
• Ini adalah jenis komentar yang paling berguna; Mereka menggambarkan apa 

kode yang seharusnya dilakukan daripada apa yang dilakukannya.

• Ini adalah satu-satunya jenis komentar yang menggantikan kode. Jika kode 
tersebut tidak memenuhi maksudnya, maka kode tersebut salah.

6. Referensi eksternal
• Ini adalah komentar yang menghubungkan kode ke entitas eksternal, biasanya 

buku atau program lainnya.

• Sering kali ini bisa dilihat sebagai semacam pernyataan niat, seperti, "Fungsi 
ini menerapkan algoritma XYZ, seperti yang dijelaskan di. . ., “ Tapi kami yakin 
komentar semacam itu memerlukan perhatian khusus.

• Mungkin juga ada prasyarat dan inti eksternal untuk kode tersebut, seperti 
adanya menginisialisasi data dalam tabel database.



Komentar: Rangkuman

• Tarik-ulur komentar itu memang ada. Komentar dapat membantu 
mengklarifikasi kode dan menghubungkannya dengan sumber lain, namun 
juga mewakili beberapa tingkat duplikasi kode.

• Usaha diinvestasikan dalam penciptaan komentar dan, terutama, dalam 
perawatannya.

• Komentar yang tidak sesuai dengan kode aktual yang menyertainya dapat 
menyebabkan kesalahan yang sangat sulit ditemukan dan dibetulkan.

• Bahaya lain dari komentar untuk membenarkan praktik pengkodean yang 
buruk. Banyak programmer tergoda untuk menghasilkan kode yang terlalu 
rumit atau terlalu sulit untuk dipertahankan, dan menambahkan komentar 
padanya, daripada menulis ulang dengan standar yang bagus.



Komentar: Rangkuman

• Banyak ahli merekomendasikan untuk menghindari komentar 
sepenuhnya, dan menghasilkan apa yang disebut "kode 
terdokumentasi sendiri" -yaitu, kode yang ditulis dengan baik 
sehingga tidak memerlukan dokumentasi apa pun.

• Kami percaya bahwa itu adalah program yang ideal yang harus 
diperjuangkan, tapi komentar itu ada pada tempatnya, terutama 
dalam bentuk penggambaran maksud pemrogram.



Debugging

• Debugging adalah tentang berbagai teknik untuk menemukan dan 
memperbaiki bug (kesalahan yang membuat kode tidak berfungsi seperti 
yang diharapkan) dalam kode.

• Sulit untuk menulis kode tanpa kesalahan (bugs), tapi misalnya, Visual 
Studio dan alat lainnya memiliki fungsi Debugging yang bagus (break point, 
dll.).

• Compiler atau Kompilator juga akan menemukan kesalahan sintaks, dll.

• Untuk bug lanjutan diperlukan metode lain (Unit Testing, Integration 
Testing, Regression Testing, Acceptance Testing, dll.).

• Fokus dari Proyek Perangkat Lunak adalah metode-metode testing 
tersebut, sedangkan Debugging adalah sesuatu yang dipelajari dalam 
kuliah Pemrograman.



Debugging: 4 Fase

1. Stabilisasi/reproduksi
• Tujuan fase ini adalah untuk dapat mereproduksi kesalahan pada konfigurasi 

tertentu, dan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan kesalahan 
dengan membuat kasus uji minimal.

2. Lokalisasi

3. Koreksi

4. Verifikasi.



Tinjauan Kode



Tinjauan Kode



Mengapa Melakukan Tinjauan?



Tinjauan Kode

• Kita semua adalah manusia, dapat melakukan beberapa kesalahan 
terlepas dari pengalaman dalam teknologi atau modul tertentu. Jika kita 
hanya meninjau kode dengan pandangan kedua, kesalahan itu mungkin 
tertangkap pada saat itu saja. Dengan cara ini kita dapat mengurangi 
jumlah bug yang dilaporkan oleh penguji atau pengguna akhir.

• Jika kita bekerja dalam tim yang didistribusikan secara geografis, konvensi 
pengkodean kita mungkin berbeda dan jika kita memiliki pedoman 
pengkodean yang ketat, proses tinjauan kode ini memungkinkan untuk 
memeriksa ulang standar dalam kode yang telah ditulis.

• Ada beberapa kemungkinan blok kode berulang yang bisa ditangkap saat 
proses pengkajian ulang kode. Refactoring bisa dilakukan berdasarkan 
itu.



Tinjauan Kode

• Blok kode yang tidak terpakai, metrik kinerja, dll. adalah beberapa titik 
pemeriksaan tambahan dalam melakukan peninjauan.

• Jika kita baru dalam pengembangan, proses tinjauan kode ini akan 
membantu untuk mengetahui kesalahan dan membantu 
memperbaikinya. Ini adalah mekanisme berbagi pengetahuan yang 
sempurna.

• Cari tahu kekurangan (catat) dan perbaiki di awal sebelum diterapkan ke 
sistem kontrol sumber.

Kode lebih baik selalu dimulai dengan proses review (tinjauan)!



Refaktorisasi

• Bahkan saat menggunakan praktik terbaik dan melakukan upaya 
maksimal untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, 
sangat tidak mungkin kita dapat secara konsisten menghasilkan 
program yang tidak dapat diperbaiki.

• Refactoring adalah
• Aktivitas memperbaiki gaya kode tanpa mengubah perilakunya

• Suatu perubahan yang dibuat terhadap struktur internal perangkat lunak agar 
lebih mudah dipahami dan lebih murah dimodifikasi tanpa mengubah tingkah 
laku yang dapat diamati



Refaktorisasi: Gejala-gejala

• Gaya coding dan konvensi nama tidak diikuti

• Penulisan komentar yang benar tidak diikuti

• Kode yang tergandakan (duplikasi, jelas pemborosan).

• Metode panjang (seringnya metode panjangatau besar sebaiknya 
dibagi-bagi menjadi beberapa metode  kecil yang lebih kohesif).

• Kelas besar (masalah yang sama seperti metode panjang).

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara Bernal, 3 ed., Jones & Bartlett 
Learning.



Refaktorisasi: Gejala-gejala

• Pernyataan switch (dalam kode object-oriented, pernyataan switch pada 
banyak kasus dapat digantukan dengan polymorphism, sehingga kode 
lebih jelas).

• Iri fitur, dimana suatu metode bermaksud untuk menggunakan lebih 
dari satu obyek dari kelas berbeda dengan kelas yang diikutinya.

• Keintiman tidak-tepat, dimana suatu kelas merujuk ke terlalu banyak 
kelas private dari kelas lain.

=> Adanya gejala-gejalan di atas menandakan bahwa kode program dapat 
ditingkatkan. Kita dapat menggunakan refaktorisasi untuk berurusan 
dengan masalah ini.

Essentials of Software Engineering, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara Bernal, 3 ed., Jones & Bartlett 
Learning.
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