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1. Tujuan 

Untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. 

Aplikasi mempunyai peran dalam mencegah dan mendeteksi adanya 

kesalahan- kesalahan. pentingnya informasi dalam kehidupan manusia, 

sehingga informasi yang datang tidak boleh terlambat, tidak boleh bias 

(berat sebelah) harus bebas dari kesalahan-kesalahan atau setidaknya 

meminimalisir kesalahan dan relevan dengan penggunanya, sehingga 

informasi tersebut menjadi informasi yang berkualitas dan berguna bagi 

pemakainya. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu dibangun 

sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan  cara  menghasilkan  

informasi  yang  berguna.  informasi  yang berguna akan mendukung sebuah 

keputusan bagi pemakainya. 
 

 
 

2. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam 

proses pembuatan Rekayasa Perangkat Lunak. 
 

 

3.  Definisi 

1. Perangkat  Lunak  (Software)  adalah  sekumpulan  data  elektronik  yang 

disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh 

komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan 

menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah 

suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. 

2. Rekayasa   perangkat   lunak   Adalah   aplikasi   ilmu   komputer   untuk 

membangun sistem perangkat lunak yang membahas semua aspek 

pembuatan perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa 

kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, 

desain, database, Coding / Pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan 

sistem setelah digunakan. 

3. Basis Data / Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di 
dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 
menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi 
dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengelola dan memanggil Queri (query) basis data disebut sistem 
manajemen basis data (database management system, DBMS). 

 



4. Coding / Pengkodean adalah Proses Menerjemahkan persyaratan logika 

dari pseudocode atau diagram alur ke dalam suatu bahasa pemrograman 

baik huruf, angka, dan simbol yang membentuk program. Atau proses 

menulis, menguji dan memperbaiki, dan memelihara kode yang 

membangun sebuah program komputer untuk membuat suatu program 

yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan 

keinginan. 

 

4. Rujukan 

a.  Nomor 

 
 

: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
 b.  Nomor : 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. 
 c.  Nomor : 0444/O/1992 tentang Statuta Universitas Brawijaya 
 d.  Nomor : 0197/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 
 e.  Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
 f.   Nomor : 080/0/2002 tentang Status Universitas Brawijaya 
 g.  Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

5.  Garis Besar Prosedur 

1.  Usulan Rekayasa Perangkat Lunak di usulkan oleh kasubbag umum 

dan perlengkapan kepada PDII yang diketahui oleh KTU. 
2.  PDII  menyetujui  usulan  kasubbag  umum    dan  perlengkapan  

dengan diketahui KTU. 

3. Kasubbag  umum  dan  perlengkapan  menyampaikan  usulan rekayasa 
Perangkat Lunak pada Programer. 

4.  Programer Mempelajari sistem yang sedang berjalan dan 
permasalahannya untuk mendapat rumusan masalah dan perencanaan 

Sistem yang akan digunakan pada Rekayasa Perangkat Lunak usulan. 
5. Membuat DAD / Data Flow Diagram (DFD). Tahap analisa, 

penggunaan notasi sangat membantu didalam komunikasi dengan 
pemakai sistem untuk memahami sistem secara logika. Diagram yang 

menggunakan notasi notasi untuk menggambarkan arus dari data. 
6. Normalisasi / Proses mengubah suatu relasi yang memiliki masalah 

tertentu kedalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah 
tersebut (struktur table yang kurang fleksibel atau mengurangi ketidak 
efisienan). 

7.  Persiapan dan pembuatan Sistem Basis Data. Sistem perangkat lunak 
yang secara  umum  dapat  digunakan  untuk  melakukan  proses  
dalam  hal pendefinisian, penyusunan dan manipulasi basisdata untuk 
aplikasi. Penyusunan  basisdata  meliputi  proses  memasukkan  data  
dalam  media penyimpanan  yang  harus  di  control  oleh  sistem  
manajemen  basis data  (SMBD). Seperti pembuatan pernyataan (Query) 
dari basis data untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan 
pembaharuan (Updating) data, dan pembuatan laporan dari dalam basis 
data. 



8.  Design Rekayasa Perangkat Lunak. 

9.  Coding / Pengkodean / Membuat program (Menggunakan 

Embarcadero RAD Studio) 
10. Maintenance Aplikasi dan Database Server (create, update, backup,  
     dll) 

11. Instalasi , Demo 
12. Pembuatan Manual Book



6.   Bagan Alir Pembuatan Rekayasa Perangkat Lunak  

      (programming) 


