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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era modernisasi, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. 

Bahkan dalam perkembangan perangkat-perangkat baik lunak maupun keras ikut 

maju seiring perkembangan teknologi. Hal inilah yang membuat teknologi 

semakin ingin menampilkan yang terbaik setiap saat. Software product line (SPL) 

adalah sebuah pembuatan perangkat lunak baru dari sebuah perangkat lunak yang 

sudah ada, dimana dalam pembuatan software digunakan konsep reuse dari 

seluruh aset perangkat lunak. Metode SPL sangat baik untuk membuat produk 

piranti lunak secara cepat dan efisien dan untuk membuat produk dalam domain 

yang sama. 

Metode SPL ini tumbuh berkembang dengan pesat di kalangan developers 

besar dimana semua pekerjaan merupakan produksi massal yang membutuhkan 

pengembangan secara besar-besaran dan bertahap. Hal ini menjadi paradigma 

penting, dimana perusahaan-perusahaan atau pengenalan software untuk berusaha 

untuk meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan sumber daya dalam membuat 

sebuah perangkat lunak. SPL juga memungkinkan pengembang piranti lunak 

untuk mengerjakan order perangkat lunak yang berskala besar. 

Dalam membuat suatu keputusan terutama pada arsitektur ini produk 

piranti lunak (Software Product Line Architecture), sumber kerumitan masalah 

bukan hanya dikarenakan faktor ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi 
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saja. Namun masih terdapat penyebab lainnya seperti banyaknya faktor yang 

berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang ada. Pada keputusan yang hanya 

melibatkan sedikit faktor di dalamnya, maka keputusan dapat diambil secara 

intuitif (mendasarkan pertimbangan pada pikiran atau pendapat yang diutarakan 

secara spontan dari seseorang). Namun pada pengambilan keputusan yang 

melibatkan banyak faktor diperlukan suatu metode tertentu.  

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah bagaimana 

menentukan hubungan atau jaringan dari setiap komponen model untuk 

menentukan suatu keputusan pada Product Line Architecture yang berdasar pada 

Quality Attributes dengan menggunakan metode Analytical Network Process 

(ANP). 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini semakin membuka 

peluang dalam pemanfaatan sistem e-learning yang berguna untuk mendukung 

proses belajar mengajar. Implementasi sistem e-learning yang ada sekarang ini 

sangat bervariasi dan semua didasarkan atas suatu prinsip atau konsep bahwa e-

learning dimaksudkan sebagai upaya pendistribusian materi pembelajaran melalui 

media elektronik atau internet sehingga setiap pengguna dapat mengakses kapan 

saja dan dimana saja.  

Dalam e-learning terdapat quality attribute, dimana quality attribute 

merupakan faktor-faktor non-fungsional yang menggambarkan atribut dari 

aplikasi piranti lunak dan memberikan batasan terhadap solusi yang akan 

dihasilkan. Non-fungsional yang dimaksud seperti security, usability, dan 
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reliability yang terdapat dalam arsitektur e-learning yang sangat besar. Quality 

Attribute ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam 

membangun suatu e-learning. Quality Attributes mendefinisikan properti sistem 

dan batasan sistem, seperti keamanan sistem (security), tingkat kemudahan dalam 

menggunakan sistem (usability), kehandalan (realibility) merupakan sifat yang 

mempengaruhi kinerja suatu sistem. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mempergunakan metode ANP 

untuk memberikan dukungan pada pengembangan SPLA dalam pemilihan 

komponen. Penelitian ini mempergunakan e-learning Product Line sebagai 

contoh.  

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 adalah sebagai berikut : 

1) Pengimplementasian menggunakan Component Model dengan study kasus 

e-learning Product Line. 

2) Mengutamakan non-fungsional yaitu security, reliability, dan usability. 

3) Tugas akhir ini hanya berpusat pada perhitungan ANP. 

1.5. Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat beberapa metode yang akan 

digunakan, di antaranya adalah : 
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1) Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan yang berhubungan 

dengan ANP.  

2) Analisis Component Model.  

3) Transformasi Component Model dengan menggunakan ANP. 

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.  

BAB III PERANCANGAN PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahapan dari rencana kerja untuk menganilisis. Dalam bab ini 

menggambarkan langkah-langkah kerja dalam menyeleksi fitur-fitur dalam 

Component model sebuah e-learning. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sistem berdasarkan 

perancangan sistem. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

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

dijadikan bahan masukkan bagi penelitian untuk pengembangan sistem 

selanjutnya. 




