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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Diera yang modern ini adalah dimana smartphone sebagai nyawa kedua 

bagi setiap individu, dan sebagai alat bantu yang digunakan berbagai aktifitas baik 

dari segi komunikasi maupun segi pendataan. Pada era perkembangan yang 

modern ini sangat banyak teknologi yang membantu, dan banyak aplikasi yang 

memudahkan setiap orang melakukan transaksi, pembuatan dokumen, dan untuk 

mengirim pesan ataupun surat. 

Tingginya perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara hidup 

masyarakat, tingginya gaya hidup dilihat dari seseorang adanya smartphone. 

Dengan adanya smartphone masyarakat dapat melakukan bermacam-macam 

seperti berjualan online, mencari teman, mencari pekerjaan dan banyak lagi. 

Pencatatan atau dokumentasi dalam melakukan pengumpulkan data 

kebutuhan perangkat lunak saat ini masih sering menggunakan cara manual 

seperti melakukan wawancara masih menggunakan buku dan pensil atau pulpen. 

Sebuah aplikasi yang khusus untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat 

lunak sangatlah diperlukan. Hal ini akan membantu pengguna menjadi lebih 

mudah untuk melakukan dokumentasi. Standar IEEE (Institute of Electrical and 

Electronis Engineers) 830-1998 Merupakan salah satu standard dokumentasi 

SKPL yang direkomendasikan. Hal ini didasarkan bahwa rekayasa kebutuhan 

perangkat lunak, proses penggalian kebutuhan membutuhkan dokumen yang jelas 

dan lengkap. 

Dari uraian diatas, maka diperlukan sebuah system tanpa harus melakukan 

secara manual dalam melakukan survei dan membuat SKPL lebih Terarah, maka 

dari itu penulis ingin membangun sebuah aplikasi dengan judul “Aplikasi Mobile 

Dokumentasi Kebutuhan Perangkat Lunak Berbasis Standar IEEE std 830-1998” 

agar memudahkan dalam melakukan survei, dan memudahkan dalam 

pendokumentasi kebutuhan perangkat lunak dengan menggunakan Standard IEEE 
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std 830-1998, penulis menggunakan metode design sprint sebagai metode 

pengembangan aplikasi yang dibagun. 

1.2. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana cara dalam Proses Dokumentasi kebutuhan 

Perangkat Lunak tanpa harus melakukan secara manual dan bagaimana cara 

membuat Aplikasi Mobile Dokumentasi Kebutuhan Perangkat Lunak Berbasis 

Standar IEEE std 830-1998 dengan menggunakan metode design sprint. 

1.3. Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah dari pembuatan aplikasi ini  sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini bisa membantu user dalam dokumentasi menurut Standar 

IEEE berdasarkan versi 1 dan versi 2. 

2. Aplikasi ini bisa melakukan dokumentasi peryataan kebutuhan perangkat 

lunak menggunakan data wawancara (Menjadi Data Kebutuhan 

Fungsional). 

3. Aplikasi ini mengolah data wawancara yang menjadi kebutuhan 

fungsional. 

1.4. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan pembuatan aplikasi ini 

yaitu, memudahkan untuk melakukan dokumentasi kebutuhan perangkat lunak 

menggunakan Standar IEEE 830-1998 dengan adanya aplikasi ini memudahkan 

dalam melakukan dokumentasi pengumpulan data seperti pengumpulan data 

wawancara dan membantu pembuatan dokumentasi lebih jelas dan terarah. 

1.5.  Manfaat 

 Diharapkan dari pembuatan aplikasi ini membawa manfaat diantarannya: 

1. Mempermudah dalam mendokumentasikan lebih terarah sesuai 

template dari IEEE std 830-1998. 

2. Mempermudah user membuat menginputkan data wawancara yang 

telah di jadikan data kebutuhan. 


