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ABSTRACT 

Requirements recovery is a research issue of reverse engineering. This issue can be important to know requirements that 
have been implemented in existing software. Ideally, the existing software has a requirements document, but there are 
softwares have no such documents. In other situation, existing software has a requirements document that is 
inappropriate with the existing software condition. This condition causes features to become important factor in 
requirements recovery processes. Features are interpreted by requirements. Features involve user, interface, and 
interaction. This research performs observation to user interface that is used to determine features of existing software. 
The user interface contains messages from designers to users. The messages contain designer conception about who are 
the users, what are the needs or user expectation, and how the designers have found the requirements. The success of this 
research depends on category of user interface which can be good or bad interface.   
Keywords: User Interface, Feature, Requirements, Requirements Recovery, and Reverse Engineering. 
 
1. Pendahuluan 
Paper ini diawali dengan pendahuluan. Pada bagian ini memuat hal yang melatar belakangi riset, perumusan dan batasan 
permasalahan, serta tujuan dari riset. 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu kunci sukses dalam rekayasa peranti lunak ataupun rekayasa ulang peranti lunak adalah requirements. 
Requirements disimpan dalam dokumen yang mungkin namanya berbeda, misalnya dokumen requirements, dokumen 
SRS (Software Requirements Specification), dan lainnya. Dokumen requirements seharusnya dimiliki oleh peranti lunak 
jadi (existing software). Namun, memungkinkan peranti lunak jadi untuk tidak memiliki dokumen requirements, atau 
dokumen requirements tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari peranti lunak jadi. Hal ini menyebabkan 
keberadaan dokumen requirements tersebut dapat diabaikan. Keadaan ini menjadi persoalan untuk pemeliharaan peranti 
lunak jadi dan rekayasa ulang peranti lunak tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan requirements recovery untuk 
memperoleh requirements yang sesuai dengan peranti lunak jadi.  

 
Requirements recovery termasuk dalam proses reverse engineering, namun relatif masih sedikit periset yang melakukan 
riset pada kajian requirements recovery. Proses requirements recovery dapat melibatkan kode sumber (source code), 
dokumen requirements yang tersedia, dokumen pendukung lainnya, stakeholder, interaksi pengguna, dan lain 
sebagainya. Paper ini, akan memfokuskan pembahasan pada fitur peranti lunak jadi. Fitur peranti lunak jadi dianggap 
penting karena diinterpretasikan oleh requirements peranti lunak. Fitur dapat diobservasi dari perilaku pengguna terhadap 
peranti lunak yang melibatkan antarmuka pengguna.  

 
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 
Permasalahan pada riset ini adalah bagaimana melakukan observasi antarmuka pengguna yang digunakan dalam 
penentuan fitur peranti lunak jadi untuk requirements recovery. Pada riset ini permasalahan mempunyai batasan: 
a. Penentuan fitur tidak didukung oleh dokumen apapun. 
b. Penentuan fitur hanya berdasarkan interaksi pengguna pada tampilan layar sebagai antarmuka pengguna.  

 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari riset ini adalah: 
a. Mengobservasi antarmuka pengguna peranti lunak jadi yang menunjukkan fitur peranti lunak jadi. 
b. Menentukan fitur peranti lunak jadi yang dapat digunakan dalam proses requirements recovery.  
 
2. Landasan Teori 
Berikut ini dipaparkan teori yang melandasi riset ini, termasuk di antaranya requirements recovery, fitur, dan antarmuka 
pengguna. 
 
2.1 Requirements Recovery dan Riset Terkait 
Riset ini merupakan riset dalam tema reverse engineering. Reverse engineering dapat digunakan untuk mengekstraksi 
artefak-artefak yang ada dalam peranti lunak. Salah satu artefak tersebut adalah requirements. Berikut ini dibahas tentang 
pengertian requirements, requirements recovery, dan beberapa riset yang telah dilakukan pada riset requirements 
recovery.  
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2.1.1. Requirements  
Requirement  didefinisikan[1] sebagai: 
a. Sebuah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang pengguna untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan atau mencapai sebuah tujuan. 
b. Sebuah kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sistem atau komponen sistem untuk 

memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen lain yang diberlakukan resmi. 
c. Sebuah representasi terdokumentasi dari sebuah kondisi atau kemampuan sebagai pada (a) atau (b). 

 
Requirements harus menggambarkan: 
a. Fasilitas level pengguna, misalnya pemeriksaan ejaan pada word processor. 
b. Properti sistem yang sangat umum, misalnya sistem harus meyakinkan bahwa informasi personal tidak akan pernah 

dibuat tersedia tanpa otorisasi. 
c. Batasan khusus pada sistem, misalnya sensor harus dicermati dalam satuan waktu tertentu.  
d. Bagaimana melaksanakan komputasi, misalnya menghitung indeks prestasi seorang mahasiswa. 
e. Batasan pada pengembangan sistem, misalnya sistem harus dikembangkan menggunakan Agile. 

 
Requirements memuat sebuah kepentingan, dapat diukur, dan kemampuan diverifikasi, atau fungsi, properti, 
karakteristik, atau perilaku bahwa sebuah produk harus dapat menyelesaikan permasalahan dunia nyata, atau memenuhi 
batasan selama pengembangan sebuah poduk[2]. Requirements adalah apa yang diinginkan terhadap peranti lunak. Jika 
diperoleh requirements yang salah, maka dapat menimbulkan hal-hal berikut ini: 
a. Penyerahan (sistem) peranti lunak mungkin terlambat dan biaya lebih dari yang diperkirakan. 
b. Customer dan end-user tidak merasa nyaman dengan sistem. 
c. Sistem mungkin tidak andal, dengan kesalahan sistem reguler dan crash yang mengganggu operasi normal. 
d. Jika berlanjut pada penggunaan, biaya pemeliharaan biasanya sangat tinggi. 
 
Requirements mungkin teknikal atau non-teknikal[2]. Requirements non-teknikal memuat persetujuan, kondisi, dan jangka 
kontrak. Contohnya identifikasi milestones, produk telah dikirim, tanggal pengiriman, dan milestone, serta criteria 
penerimaan. Requirements teknikal, di sisi lain, adalah fungsional atau non-fungsional. Dalam Mastering the 
Requirements Prosess Addison, Wesley[11] didefinisikan functional requirements sebagai kemampuan fungsional, atau 
perilaku dari sebuah produk serta non-functional requirements mengindentifikasi batasan bahwa sebuah produk harus 
memuaskan (kualitas produk). Non-functional requirements sering mengidentifikasi utilisasi CPU, data, antarmuka, 
memori, operasi, performansi, pengukuran, dan kebutuhan pewaktuan[3]. 
 
Requirements dapat dielisitasi dari beberapa sumber, antara lain sebagai berikut: 
a. Stakeholders. Stakeholders adalah orang-orang atau organisasi yang akan dipengaruhi oleh sistem dan seseorang 

yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada requirements sistem. Requirements yang bersumber dari 
stakeholders adalah hal-hal apa yang diinginkan oleh stakeholders. Namun, stakeholders sering tidak secara lengkap 
memahami kebutuhan mereka, tidak sepenuhnya memahami kemampuan dan keterbatasan komputer, mempunyai 
pandangan yang bertentangan, serta tidak berpartisipasi dalam requirements engineering[3]. 

b. Standar dari Organisasi. Organisasi mempunyai standar-standar yang berlaku pada organisasi, dapat dikenakan 
terhadap anggota organisasi, aktivitas organisasi, juga terhadap peranti lunak. Requirements dapat diperoleh dari 
standar-standar tersebut. Misalnya peranti lunak yang digunakan di organisasi tersebut berjalan pada sistem operasi 
tertentu. 

c. Regulasi. Regulasi merupakan suatu aturan yang dirancang untuk mengontrol perlakuan orang-orang yang 
menerapkannya. Regulasi bersifat resmi, dan harus diikuti. Regulasi antara lain dapat mendefinisikan requirements, 
misalnya kriteria umum mendefinisikan komponen fungsional sekuriti yang dibutuhkan[4].  

d. Dokumen. Dalam software engineering, dokumen dapat berupa rencana proyek, spesifikasi, rencana uji, dan user 
manual. Dokumen dapat juga menjelaskan secara naratif peranan sistem. Dokumen peranti lunak penting 
menyimpan ‘hidup’ peranti lunak yang sesuai dan konsisten dengan keadaan sekarang dari peranti lunak[5]. 

  
2.1.2. Requirements Recovery 
Ketiadaan informasi mengenai requirements yang telah diimplementasikan dalam peranti lunak dapat menjadi 
penghalang kesuksesan pemeliharaan peranti lunak. Tanpa informasi requirements tersebut, jika peranti lunak akan 
dikembangkan ataupun direkayasa ulang akan menyebabkan peranti lunak baru tidak akan memenuhi requirements dari 
stakeholder (user). Sebaik apapun peranti lunak yang dikembangkan tetapi tidak memenuhi apa yang diperlukan oleh 
user menjadikannya sebagai peranti lunak yang sia-sia. Menjadi peranti lunak yang sia-sia juga dapat terjadi pada 
pengembangan peranti lunak dengan informasi requirements yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada peranti 
lunak jadi. Ketidaksesuaian ini mungkin karena peranti lunak telah mengalami perubahan dan tidak diikuti oleh 
perubahan terhadap informasi requirements. Akibatnya, keberadaan dokumen diabaikan.  
 
Keadaan dokumen requirements yang tidak sesuai ataupun yang tidak pernah ada, membawa kesulitan untuk 
mempelajari ataupun mengembangkan peranti lunak selanjutnya. Karenanya, perlu dilakukan suatu usaha untuk 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                    KNS&I 11-036 

230 

memperoleh requirements yang telah diimplementasikan pada peranti lunak. Requirements tersebut dapat diperoleh 
dengan aktivitas requirements recovery. Reverse engineering sering melibatkan sebuah existing functional system sebagai 
subyeknya. Hal ini bukanlah sebuah requirements[6]. Namun, requirements dapat diperoleh dari proses reverse 
engineering. Requirements recovery dari sebuah peranti lunak adalah sebuah aktifitas penting dalam merekayasa ulang 
peranti lunak tersebut. Kesuksesan engineering dan reengineering membutuhkan requirements yang baik. 
 
Dari peranti lunak, dapat ditemukan existing requirements dan motivasi requirements tersebut. Perolehan kembali 
requirements (requirements recovery) dari peranti lunak dapat memastikan pemahaman lebih baik dari apa yang 
redundan, apa harus dipertahankan dan apa dapat digunakan kembali[7]. Requirements dapat dikumpulkan dari berbagai 
sumber berbeda yang berhubungan dengan peranti lunak, misalnya user dan stakeholder, beragam dokumen, source 
code, serta pemicu basis data. Dari definisi tentang reverse engineering dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari 
reverse engineering kebanyakan sampai tahap desain. Demikian juga hasil riset, kebanyakan masih pada pengembangan 
tool dan perolehan arsitektur (desain) perangkat lunak. Masih sedikit riset untuk requirements recovery. 
 
2.1.3. Riset Terkait 
Riset terkait ditemukan dengan nama Reverse–Reverse Engineering of Requirements (May 1998–2000) untuk 
mendukung perubahan bisnis proses. Pada 2005, WCRE, melaksanakan sebuah workshop yang diberi nama RETR 
Reverse Engineering to Requirements. Dalam workshop itu, E. J. Chikofsky[6] menyebutkan tentang kemungkinan 
menggunakan reverse engineering untuk memperoleh requirements. Requirements yang diperoleh dapat digabungkan 
dengan requirements yang baru pada proses forward engineering. Juga, dari studi empiris menunjukkan bahwa 
penggabungan dari user requirement baru adalah inti permasalahan untuk evolusi peranti lunak dan pemeliharaan[8]. 
 
Pada 2007 dalam International Conference on Convergence Information Technology, Fahmi dan Choi[7] memberikan 
pandangan senada dengan Chikofsky[6] yang menyatakan kepentingan atas reverse engineering untuk requirements. 
Gambar 1. menunjukkan beberapa manfaat berikut:  
a. Memberikan kontribusi sejumlah besar requirements dari sistem warisan ke sistem baru. 
b. Membantu sebagai suplemen dalam tahap requirements dari rountrip engineering. 
c. Memungkinkan memeriksa beberapa requirements sebelumnya apakah ada kesalahan atau tidak. 
d. Menunjukkan jika beberapa requirements adalah kurang atau tidak. 
e. Menelusuri requirements telah berubah, diubah, atau tidak dari sebelumnya. 
f. Mengidentifikasi perubahan requirements dengan mudah. 
g. Menelusuri keluarnya requirements yang tidak berguna. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Roundtrip Engineering[7]. 

Beberapa riset requirements recovery terdahulu dimuat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Riset Requirements Recovery[7,9,10,11,12]. 

Periset Ide Melakukan 

Syed Ahsan Fahmi dan 
Ho-Jin Choi[7] 

Menggabungkan requirements dari 
reverse engineering dan proses 
normal requirements engineering. 

Mengajukan kemungkinan penggabungan 
requirements yang diperoleh dari reverse 
engineering dan dari requirements engineering 
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Periset Ide Melakukan 
yang akan meningkatkan kualitas (sudut pandang 
teoritis). 

Yijun Yu dkk[9] Memperoleh kembali stakeholder 
goal models dari legacy code. 

Mengembangkan teknik-teknik untuk reverse 
engineering goal models dari legacy software yang 
menawarkan beberapa services. 

Paul Rayson, Roger 
Garside, Pete 
Sawyer[10] 

 

Mengemukakan kebutuhan untuk 
memperoleh kembali requirements 
dari layanan legacy software. 

Mengintegrasikan sejumlah teknik untuk 
menyediakan sekumpulan tools untuk membantu 
requirements engineer mengeksplorasi 
dokumentasi, dan merekonstruksi model dari bisnis 
yang memotivasi software. Inti riset, 
mengeksploitasi probabilistik NLP tools untuk 
menyediakan ‘cara cepat’ untuk mengatur dokumen 
terstruktur tidak sempurna, besar, dan kompleks. 

Kecheng Liu, Albert 
Alderson,  Zubair 
Qureshi[11] 

Memperoleh requirements dari 
prilaku legacy system. 

Menggunakan pendekatan semiotik, mempelajari 
legacy system dari perspektif stakeholders berbeda, 
interaksinya, dan dari isi informasi dan proses 
operasi-operasi sistem. 

Mohammad El-Ramly, 
Eleni  Stroulia,  Paul 
Sorenson[12]  

Memperoleh requirements dari 
interaction-pattern mining. 

Mengadopsi sebuah pendekatan data-mining untuk 
menemukan pattern  dalam urutan run-time trace 
dari prilaku  legacy user-interface. 

  
2.2 Fitur 
Requirements diimplementasikan dalam peranti lunak sebagai sesuatu yang harus terpenuhi baik berupa fungsi, fitur, 
hasil, dan lainnya. Pada riset ini, implementasi requirements lebih difokuskan pada fitur peranti lunak. Fitur (feature) 
merupakan perilaku yang dapat diobservasi. Fitur peranti lunak adalah karakteristik khusus dari sebuah software item, 
misalnya performance, portability, dan functionality. Fitur dapat dideskripsikan secara sederhana sebagai sesuatu yang 
memuat keinginan dan perilaku tertentu.  
 
Fitur mempunyai hubungan terhadap software requirements. Jika pada vision document mengutip fitur dalam bahasa 
pengguna, maka software requirements mengekspresikan fitur lebih terinci. Contoh hubungan fitur, vision document, dan 
software requirements dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Contoh Hubungan Fitur, Vision Docoment, dan Software Requirements. 

Vision document Software requirements 

Fitur: Mengizinkan pengguna log in        R1: Menyediakan form pengisian log in. 
       R2: Memvalidasi log in. 

 
Fitur membantu pemahaman dan komunikasi pada abstraksi tingkat tinggi, sehingga tidak dapat menuliskan kode dari 
deskripsi fitur. Fitur dapat digunakan untuk mengekstraksi requirements model dimana tidak ada informasi yang baik. 
Pada riset ini fitur yang diobservasi berkenaan dengan functionality. Functionality dapat menunjukkan functional 
requirements dari peranti lunak jadi. Software functionality antara lain dapat dicermati dari antarmuka user (user 
interface),  file comparison, dan report. Fitur menjadi penting dalam riset ini karena: 
a. Fitur menunjukkan perilaku atau karakteristik bagian-bagian peranti lunak yang dapat diamati. 
b. Fitur menggambarkan aspek-aspek user yang terlihat menonjol. 
c. Fitur menunjukkan modul-modul requirements apa yang dipenuhi oleh peranti lunak.  
 
2.3 Antarmuka  
Fitur peranti lunak melibatkan pengguna, interaksi, dan antarmuka. Pengguna adalah pelaku yang berinteraksi dengan 
peranti lunak. Interaksi sebagai suatu cara berkomunikasi antara pengguna dan peranti lunak. Pada riset ini pengguna 
berinteraksi dengan antarmuka yang berupa sesuatu tampilan pada layar (monitor) komputer. Melalui antarmuka dapat 
disampaikan pesan dari perancang ke pengguna. Pada pesan memuat konsepsi perancang tentang siapa pengguna, apa 
yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pengguna, dan bagaimana perancang telah menemukan requirements.  
 
Pada HCI (Human Computer Interaction), antarmuka adalah apa yang pengguna lihat dan bekerja dengannya untuk 
menggunakan sebuah produk. Produk dalam hal ini adalah peranti lunak. Dengan antarmuka dapat dicermati cara 
pengguna mempersepsikan peranti lunak. Pengguna dan komputer tidak mempunyai peran yang sama dalam berbagi 
peran pada antarmuka. Menurut Mayhew peran pengguna fleksibel dan dapat beradaptasi[13]. Antarmuka pengguna dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga kategori: 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                    KNS&I 11-036 

232 

a. Antarmuka berbasis bahasa perintah. Pengguna akan memasukkan bahasa perintah untuk berinteraksi. Bahasa 
perintah ini harus unik untuk membedakannya dengan perintah yang lain. Juga, harus dibuat sesederhana mungkin 
sehingga memudahkan pengguna untuk mengingatnya. 

b. Antarmuka berbasis menu. Antarmuka berbasis menu akan memberikan sekumpulan pilihan untuk pengguna. Menu 
tidak membutuhkan pengguna mengingat sintaks dari perintah untuk berinteraksi. Upaya pengguna mengetik dalam 
berinteraksi adalah minimal, pengguna berinteraksi dengan alat penunjuk melalui pilihan menu. 

c. Antarmuka manipulasi langsung. Dihadirkan antarmuka ke pengguna dengan model visual (seperti ikon atau obyek), 
sehingga disebut juga antarmuka ikonik. Keuntungan penting dari antarmuka ikonik adalah memuat fakta bahwa 
ikon dapat dikenali oleh pengguna dengan mudah, dan juga ikon tidak mempunyai ketergantungan bahasa tertentu.  

 
3. Metode Riset 
Pada riset ini dilakukan metode riset sebagai berikut: 
a. Observasi komponen layar antarmuka. Pada layar antarmuka diobservasi baik berupa komponen menu, ikon, 

perintah, form, serta komentar.  
b. Observasi perbedaan tampilan layar untuk tipe pengguna berbeda. Peranti lunak mempunyai keragaman tipe 

pengguna, misalnya administrator dan pengguna umum. Pada layar antarmuka diobservasi perbedaan yang mungkin 
muncul akibat interaksi yang dilakukan oleh tipe pengguna berbeda. 

c. Analisis dan interpretasi antarmuka. Hasil observasi terhadap tampilan antarmuka (a dan b) dianalisis dan 
diinterpretasikan untuk penentuan fitur peranti lunak jadi. Aktivitas analisis dan interpretasi sangat dibantu dengan 
penggunaan nama menu, bentuk perintah, serta ikon yang sudah umum digunakan pada peranti lunak.   

d. Dilakukan iterasi tahap a, b, dan c untuk setiap tampilan antarmuka yang berbeda. 
e. Pengumpulan dan klasifikasi fitur. Dilakukan pengumpulan fitur yang diperoleh dari seluruh tampilan antarmuka. 

Selanjutnya dilakukan klasifikasi fitur berdasarkan goal atau tujuan fitur. Jika terdapat perbedaan tampilan 
antarmuka  disebabkan oleh perbedaan tipe pengguna maka dilakukan klasifikasi fitur berdasarkan tipe pengguna. 

 
4. Implementasi  
Berikut ini dibahas implementasi dari tahap penentuan fitur yang diperoleh dari observasi terhadap sebuah tampilan 
antarmuka peranti lunak jadi sebagai contoh kasus. Peranti lunak jadi tersebut berupa sistem informasi akademik. Peranti 
lunak jadi tersebut pada awal penggunaannya memberikan tampilan antarmuka seperti pada Gambar 2. berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari Gambar 2. dilakukan aktivitas seperti yang dibahas sebelumnya (poin 3). Namun, pada paper ini diberikan contoh 
sebuah tampilan antarmuka, sehingga tahap d dan e pada poin 3 tidak dilakukan. 
 
a. Dilakukan observasi sehingga diketahui komponen dari tampilan antarmuka seperti pada Tabel 3. berikut ini: 

Tabel 3. Komponen Sebuah Antarmuka Peranti Lunak Jadi. 

Komponen Antarmuka Deskripsi 
Perintah Memerintahkan pengguna memasukkan username dan password. 
Form Tempat pengguna memasukkan username dan password. 
Tombol Login Tombol yang harus ditekan pengguna untuk dapat melakukan login. 
Informasi (Komentar) Memuat pelayanan akun pengguna dan nomor telepon tiap fakultas. 
b. Dilakukan observasi terhadap pengguna dengan cara yang berbeda. Hasil observasi menunjukkan tidak ada 

perbedaan antarmuka yang diberikan oleh peranti lunak jadi.  

Gambar 2. Antarmuka Awal Sebuah Peranti Lunak Jadi[14]. 
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c. Dilakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil observasi antarmuka, sehingga pada tampilan antarmuka ini 
ditentukan peranti lunak jadi tersebut mempunyai fitur: 
i. Memberikan  kendali yang menentukan pengguna berhak atau tidak dalam menggunakan peranti lunak tersebut. 
ii. Menampilkan informasi tentang pelayanan akun pengguna dan nomor telepon tiap fakultas. 

 
Fitur tersebut digunakan untuk requirements recovery dan dapat diketahui requirements peranti lunak sebagai berikut: 
a. Menyediakan form isian untuk login berupa username dan password. 
b. Menyediakan validasi pengguna. 
c. Menyediakan informasi akun pengguna. 
d. Menyediakan informasi nomor telepon tiap fakultas. 

 
5. Kesimpulan 
Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan: 
a. Tampilan antarmuka pengguna dapat digunakan untuk menentukan fitur dari peranti lunak jadi, yang mana fitur 

menjadi penting pada requirements recovery dengan ketiadaan atau ketidaksesuaian dokumen requirements. 
b. Tingkat kesulitan dalam melakukan observasi antarmuka sangat tergantung pada tampilan antarmuka yang 

mengikuti ‘standar’ dan  kesepakatan tentang antarmuka pengguna yang baik.  
c. Observasi terhadap antarmuka harus tetap memperhatikan interaksi yang dilakukan oleh pengguna. 
 
Untuk kelanjutan riset dan untuk memperoleh fitur yang lebih presisi dapat dilakukan dengan melibatkan interaksi 
pengguna secara rinci.  Penentuan fitur peranti lunak jadi yang diperoleh dari observasi dan analisis terhadap antarmuka 
dan interaksi pengguna dapat menunjukkan requirements peranti lunak jadi, yang keseluruhannya termasuk dalam proses 
requirements recovery.  
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