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Agenda 
 Software Engineering vs Software Craftmanship 

 Proses terjadinya penggunaan ulang 

 Definisi penggunaan ulang 

 Jenis – jenis penggunaan ulang 

 Tugas 

 



Pengembangan Perangkat Lunak 
 Sains + Teknik/Rekayasa/Engineering 

 Seni + Craftsmanship 
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Bagaimana penggunaan ulang bisa 
terjadi? 
 Ketidaksengajaan (accidental reuse) 

 Kesengajaan (deliberate reuse) 



Definisi 
 Penggunaan kembali perangkat lunak adalah proses 

dimana suatu organisasi mendefinisikan prosedur 
sistematis untuk 

 menspesifikasikan 

 membuat 

 mengklasifikasikan 

 menggunakan 

 mengadaptasi  

artifak perangkat lunak untuk menggunakannya pada 
aktivitas pengembangan perangkat lunak. 



Dua sisi 
 Membangun untuk digunakan ulang. 

 Membangun dengan penggunaan ulang. 



Aset – aset yang dapat digunakan 
kembali 
 Executable code 

 Source code 

 Spesifikasi kebutuhan 

 Desain 

 Data pengujian 

 Dokumentasi 

 Arsitektur 

Komponen perangkat lunak/komponen 



 

Prieto Diaz – Status Report: Software Reusability 



Kategori kode program 
 Komponen generik 

 Dukungan pemrograman muti-guna pada bahasa 
pemrograman. (Contoh: tipe data abstrak, routines). 
Porsi sekitar 20% 

 Komponen spesifik domain 

 Menyediakan fungsi – fungsi spesifik sesuai domain 
aplikasi. Porsi sekitar 65% 

 Kode spesifik aplikasi 

 Menyediakan fungsi – fungsi spesifik suatu aplikasi, 
jarang berguna untuk aplikasi lainnya. Porsi sekitar 15% 



Pustaka: Horizontal vs Vertikal 



Teknik Kategorisasi Pendefinisian 
dan Penggunaan Ulang Pustaka 
 Horizontal 

 Pustaka yang berisi komponen generik. 

 Kelebihan: dapat digunakan pada berbagai proyek (karena 
bersifat generik, tidak spesifik domain). 

 Kekurangan: penggunaannya terbatas, hanya sekitar 20% dari 
total kode program. 

 Vertikal 
 Pustaka yang berisi komponen spesifik domain. 

 Kelebihan: penggunaannya cukup banyak, sekitar 65% dari 
total kode program. 

 Kekurangan: hanya dapat digunakan untuk proyek dengan 
domain tertentu/spesifik. 



Stakeholder 

Tim 
Manajemen 
Perusahaan 

Tim Rekayasa 
Domain 

Tim Rekayasa 
Aplikasi 



Proses Penggunaan Ulang 
 

 

Struktur 
organisasional 

Rekayasa 
domain 

Rekayasa 
aplikasi 

Pengawasan 

Inisialisasi oleh tim 
manajemen perusahaan 



1. Struktur Organisasional 
 Mendeskripsikan hubungan antar stakeholder. 

 Memastikan setiap stakeholder memiliki tujuan yang jelas. 

 Memastikan tujuan individual medukung tujuan bersama. 

 Mendefinisikan dan menerapkan standar teknis. 

 Memberi dorongan kepada semua stakeholder. Misal 
pengembang diberi motivasi untuk membuat reusable 
assets, sedangkan pengguna diberi motivasi untuk mau 
menggunakan produk yang dibuat dari reusable assets. 

 Ada dua macam struktur organisasi, yaitu domain-
centered dan application-centered. 



2. Rekayasa Domain 
 Menghasilkan, memelihara, dan membuat katalog reusable 

assets sehingga dapat digunakan pada rekayasa aplikasi. 

 Tugas: 
 Analisis domain 

 Rekayasa domain 

 Akuisisi aset (pengembangan untuk penggunaan ulang) 

 Klasifikasi aset  (menyimpan dan membuat katalog) 

 Pemeliharaan aset  

 Pada organisasi yang bersifat application-centered, tugas 
tim rekayasa domain terfokus pada akuisisi aset, klasifikasi 
aset, dan pemeliharaan aset, sedangkan tugas lainnya 
dilakukan oleh tim rekayasa aplikasi.  



3. Rekayasa Aplikasi 
 Fokus mengembangkan aplikasi menggunakan reusable 

assets yang tersedia. 

 Kesuksesan diukur dari kemampuan dalam 
mengeksploitasi reusable assets yang tersedia. 

 Tugas: 
 Pengembangan dengan memanfaatkan penggunaan ulang 

 Penspesifikasian reusable assets 

 Rekayasa ulang untuk penggunaan ulang 

 Pada organisasi yang bersifat domain-centered, tugas tim 
rekayasa aplikasi terfokus pada pengembangan dengan 
memanfaatkan penggunaan ulang, sedangkan tugas 
lainnya dikerjakan oleh tim rekayasa domain. 



4. Pengawasan 
 Mengawasi semua proses yang ada. 

 Dilakukan oleh tim manajemen perusahaan 



Paradigma Penggunaan Ulang PL 

Paradigma untuk software retrieval 

Paradigma untuk adaptasi PL 

Paradigma untuk komposisi PL 



Paradigma Untuk Software 
Retrieval 
 Browsing 

 Dilakukan sebelum proses perancangan 

 Belum tahu spesifikasi yang dibutuhkan 

 Retrieval 

 Dilakukan setelah proses perancangan 

 Sudah tahu spesifikasi yang dibutuhkan 

 Ada dua macam retrieval, yaitu: 

 Exact retrieval 

 Approximation retrieval 



Paradigma Untuk Adaptasi PL (1) 
1. Blackbox reuse 

 Langsung tanpa ada modifikasi 

 Tanpa perlu mengetahui detail desain dan implementasi 

 Hanya perlu mengetahui fungsi – fungsi yang 
disediakan dan bagaimana cara memanfaatkannya 
(melalui protokol pemanggilan/invocation protocol) 

 Biasanya  diperlukan modifikasi/pengaturan parameter 
saat akan menggunakan protokol pemanggilan. 

 Sering disebut dengan istilah: Instantiation 

 Lebih disarankan daripada whitebox reuse 



Paradigma Untuk Adaptasi PL (2) 
2. Whitebox reuse 

 Dilakukan analisis dan modifikasi sebelum diintegrasikan 
dengan sistem, karena reusable assets yang tersedia memang 
tidak harus memenuhi seluruh kebutuhan sistem, sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian sebelum digunakan. 

 Diperlukan pemahaman tentang detail desain dan 
implementasi. 

 Biasanya diperlukan modifikasi kode sumber (source code) 

 Sering disebut dengan istilah: Modification 

 Tidak disarankan, karena dapat mengurangi produktivitas 
dan kualitas 



Paradigma Untuk Komposisi PL (1) 
1. Pengembangan Komposisional 

 Reusable assets berupa komponen siap pakai 
(compilable atau executable) 

 Aset – aset tersebut digabungkan untuk membangun 
sistem yang lebih besar. 

 Pekerjaan pengembang adalah menyatukan aset – aset 
yang ada dengan glue code. 



Paradigma Untuk Komposisi PL (2) 
2. Pengembangan Generatif 

 Reusable assets berupa pola (pattern) yang masih belum 
siap pakai. 

 Pola – pola tersebut dapat di-instansiasi dengan 
memberikan parameter spesifikasi. 

 Yang melakukan instansiasi atas pola yang telah diberi 
parameter adalah generator. 

 Pekerjaan pengembang adalah melengkapi kode sumber 
pada aset yang dihasilkan oleh generator. 

 


