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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Software Product Line (SPL) merupakan metodologi pembuatan piranti

lunak yang menggunakan konsep reuse. Dalam perkembangannya, metode SPL

terbukti sangat membantu dalam pembuatan piranti lunak secara cepat, efisien dan

juga meningkatkan kualitas piranti lunak dalam domain yang sama.

Ide dari pembuatan piranti lunak dengan penggunaan sistem reuse telah

dicoba selama beberapa dekade, dan telah mencapai kesuksesan belakangan ini.

Beberapa keuntungan dari konsep reuse adalah dapat menghasilkan suatu produk

dengan memperbaiki kekurangan dari piranti lunak sebelumnya agar dapat

meningkatkan kualitas produk tersebut.

SPL berkembang terutama pada kalangan developer besar karena dalam

pekerjaannya menggunakan sistem produksi massal. Dengan sistem produksi

massal, developer dapat mencetak produk dengan requirement yang hampir sama

secara besar-besaran dan bertahap dan efisien. Ini merupakan paradigma yang

sangat vital karena SPL mempunyai tujuan utama dapat membuat piranti lunak

dengan kuantitas banyak, namun mempunyai kualitas yang lebih baik, dengan

produksi yang efisien dan dapat menekan harga produksi.
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1.2 Perumusan Masalah

Untuk membuat produk baru dalam domain yang sama secara efektif dan

efisien, dibutuhkan suatu pertimbangan untuk menentukan fitur mana yang

diperlukan dalam pembuatan produk baru. Pertimbangan untuk memilih fitur

tersebut menjadi suatu masalah karena dibutuhkan suatu metode atau pendekatan

untuk dapat menentukan fitur mana yang mempengaruhi quality attribute karena

terdapat dependency antar fitur dan juga antar quality attribute.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai

persoalan untuk memudahkan pekerjaan adalah graph. Graph dapat digunakan

untuk pengembangan arsitektur e-learning dalam pemilihan fitur-fitur e-learning.

Graph sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, salah satu diantaranya adalah

hypergraph yang menjadi fokus dari penelitian di sini.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan support atau rekomendasi

untuk software engineer pada pemilihan feature pada feature model saat

melakukan konfigurasi spesifik produk pada sistem software product line.

1.4 Batasan Permasalahan

Batasan-batasan masalah yang didefinisikan dalam penelitian ini

mencakup:

1) Non-functional requirement, khususnya di bidang security, reliability,

dan usability

2) Feature Model dari E-Learning yang telah diberikan.

3) Hypergraph sebagai tools untuk penggambaran konfigurasi.
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4) Pertimbangan fitur ketergantungan terhadap quality attribute

berdasarkan weighted hypergraph.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diikuti dalam penelitian adalah:

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari lebih lanjut mengenai

SPL, teori hypergraph, dan e-learning

2) Identifikasi Quality Attribute pada feature model dari e-learning

3) Mengimplementasikan teori hypergraph untuk menentukan fitur

alternatif berdasarkan requirement yang terdapat pada feature model.

4) Menganalisis konfigurasi dari fitur-fitur yang dikembangkan dengan

menggunakan weighted hypergraph.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir yang berisi

gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang akan dibahas, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dari pemilihan materi penelitian, perumusan masalah,

tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi yang digunakan dalam

penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan secara garis besar

mengenai isi materi setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori pendukung yang digunakan sebagai dasar untuk

menyelesaikan permasalahan yang menjadi topik dalam tugas akhir ini
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BAB III PERANCANGAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan dari rencana kerja untuk melakukan penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sitem berdasarkan

perancangan sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

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

dijadikan bahan masukan bagi penelitian untuk pengembangan selanjutnya.

 


