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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Untuk mendapatkan hasil keputusan yang optimal, diperlukan berbagai 

faktor yang akan digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai 

contoh kasus, dalam hal melakukan penyeleksian personil. Dalam melakukan 

penyeleksian personil, masing-masing kandidat akan memberikan informasi 

tentang kemampuan yang dimiliki, kemudian akan diadakan wawancara ataupun 

tes secara tertulis. Dengan informasi ini, dapat ditentukan berbagai parameter 

yang dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan penentuan personil. [1] 

Selain untuk personil, pengambilan keputusan juga digunakan dalam 

melakukan pembuatan produk baru ataupun dalam pengembangan sebuah sistem. 

Teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penentuan ini ada bermacam-

macam, seperti Analytical Hierarchical Process (AHP)  dan Analytical Network 

Process (ANP). Kedua metode ini diciptakan oleh Saaty pada tahun 1980 dan 

1996. [2] Perbedaan utama dari kedua metode ini adalah pada teknik pembagian 

komponennya. Komponen pada AHP memiliki sifat independen. Sedangkan pada 

ANP, setiap komponen dibuat untuk saling memiliki ikatan antara yang satu 

dengan yang lain.  

Jika dilihat secara umum, maka ANP dan AHP ini merupakan bagian dari 

Software Product Line (SPL). SPL merupakan sebuah metode yang digunakan 

untuk menghasilkan produk baru dengan menggunakan konsep reuse, yakni 
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sebuah pemikiran untuk menggunakan komponen yang telah ada untuk 

menghasilkan sebuah produk baru. Penggunaan reuse pada SPL memungkinkan 

developer untuk melakukan kustomisasi secara masal dengan menggunakan 

komponen dari produk yang telah ada. Hal ini memungkinkan sumber daya yang 

dibutuhkan dalam melakukan perancangan hingga pembuatan produk baru dapat 

diperendah. [3, 4] 

1.2 Perumusan Masalah 

Untuk dapat menentukan komponen mana yang akan digunakan pada SPL, 

dibutuhkan sebuah metode untuk membantu melakukan pemilihan.dalam fitur 

mana yang akan digunakan, fitur-fitur yang ada, seperti keamanan, reliabilitas, 

dan kemudahan dalam penggunaan memiliki ikatan antara satu dengan yang lain. 

Sebagai contoh, apabila kita hendak menaikkan keamanan pada suatu web, maka 

cara yang paling mudah adalah dengan meminta pengguna untuk membuat 

password dengan karakteristik yang unik, misalnya harus terdapat angka, huruf 

besar, dan tanda baca. Dengan cara seperti itu, memang dapat dikatakan bahwa 

secara tidak langsung keamanan akun pengguna tersebut akan lebih baik, tetapi 

hal ini juga memberikan dampak kepada pengguna dalam hal kemudahan, dimana 

pengguna pasti akan lebih susah dalam mengingat password yang harus 

dimasukkan, daripada password yang hanya membutuhkan huruf saja. 

Untuk membantu menentukan fitur-fitur tersebut, dibutuhkan 

pertimbangan yang cukup matang karena hal-hal seperti ini biasanya memiliki 

korelasi antara yang satu dengan yang lain. Untuk membantu dalam mengatasi 

kondisi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan metode ANP yang dapat 
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membantu menentukan fitur mana yang baiknya digunakan tanpa melibatkan fitur 

yang lainnya, sehingga hasil yang bisa didapat bisa optimal. 

Sebagai studi kasus untuk analisis metode ANP ini diambil persoalan dari 

domain E-Learning. Untuk sebuah produk E-Learning berskala besar, fitur yang 

ada memiliki relasi yang rumit. Melalui penggunaan ANP ini penentuan prioritas 

dan ketergantungan (dependency) dapat diketahui. Hal ini dapat digunakan untuk 

memberi dasar dalam menentukan apakah suatu fitur itu diperlukan atau tidak. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu model 

pendukung kepada para developer software product line untuk melakukan 

pemilihan fitur. Hal ini didasarkan pada constraint quality attribute yang telah 

ditentukan pada studi kasus E-Learning. 

1.4 Batasan Permasalahan 

  Dalam penelitian ini perlu ditentukan beberapa batasan yang akan 

digunakan sebagai acuan agar penelitian pada tugas akhir ini lebih terarah. 

Adapun batasan yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Fokus pada requirement non-fungsional yaitu security, reliability, dan 

usability. 

2) Hanya berdasarkan Feature Model.  

3) Hanya mempergunakan ANP. 

4) Mendapatkan ketergantungan setiap fitur terhadap quality atribute. 
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1.5 Metodologi 

Dalam penyelesaian masalah ini, terdapat beberapa metode yang akan 

digunakan, di antaranya adalah : 

1) Melakukan studi pustaka untuk topik yang berhubungan dengan SPL dan 

ANP dan arsitektur E-Learning. 

2) Identifikasi Quality Attribute pada fitur E-Learning. 

3) Mengimplementasikan ANP untuk menentukan fitur alternatif berdasarkan 

requirement yang terdapat pada feature model. 

4) Menganalisis konfigurasi dari fitur-fitur yang dikembangkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang dibahas. 

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

permasalahan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan 

permasalahan yang menjadi topik dalam tugas akhir yang dilakukan. 
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BAB III PERANCANGAN PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahapan dari rencana kerja untuk menganalisa dan 

menggambarkan langkah-langkah kerja dalam menyeleksi fitur yang ada dalam 

feature model sebuah E-Learning. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sistem berdasarkan 

perancangan sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat 

dijadikan bahan masukkan bagi penelitian untuk pengembangan selanjutnya. 

 


