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a. REVERSE ENGINEERING 

• Terkait dengan business intelligence  membeli sampel dari 
produk pesaing dan di-bongkar  

• Reverse engineering: 

• is the process of analyzing a system to identify the elements and 
their interrelationships, and  

• to create documentation in a higher level of abstraction than 
currently exists. 

• Terdiri dari Dua sub-areas: 

• REDOCUMENTATION 

• DESIGN RECOVERY 
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REDOCUMENTATION 

• Penyiapan dokumentasi sistem dgn menggunakan system 
sebagai dasarnya 

• Dimulai dgn analisis program code agar bisa dibuatkan 
dokumentasi detail dalam bentuk structured English dan 

program flowchart. 

• Dokumentasi detail dianalisis agar bisa dibuatkan abstract 
descriptions dalam bentuk data flow diagram (DFD) dan system 

flowchart 
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DESIGN RECOVERY 

 

 Jadi, REVERSE EGINEERING does not seek 
to change systems, rather it seeks only to 

understand the system 

 Perubahan system dilakukan melalui 
RESTRUCTURING atau REENGINEERING 
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 Penerapan human knowledge & reasoning pada hasil 
redocumentation in order to completely understand it 

 Information specialist dan users fill in the gaps left by the 
doumentation 



b. RESTRUCTURING 

• Restructuring ialah transformasi suatu sistem menjadi 
bentuk lain tanpa mengubah fungsinya pada saat pertama 
kali didesain.  

• Contohnya: 

• program yang dibuat tak beraturan diubah kedalam 
format yang lebih terstruktur tanpa mengubah fungsi 
aslinya.  

• Contoh lainnya ialah proses normalisasi database. 

• Restructuring dilakukan perusahaan untuk memutakhirkan 
sistem akibat munculnya teknik pemrograman yang lebih 
terstruktur. 
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c. REENGINEERING 

• Reengineering ialah redesain menyeluruh dari suatu 
sistem dengan tujuan untuk mengubah fungsi dari sistem 
tersebut. Pendekatan reegineering dapat mempengaruhi 
keseluruhan perusahaan. 

• Tahapan reengineering: 

 REVERSE ENGINEERING  RESTRUCTURING  
FORWARD ENGINEERING. 

• Forward engineering ialah nama lain untuk proses yang 
menerapkan SDLC. 
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d. MODEL REDESAIN PROSES BISNIS BERBASIS KOMPUTER 
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• Pada bagian atas Gambar:  

• Forward engineering dan reverse engineering menempuh SDLC 
secara berlawanan arah.  

• Walaupun reverse engineering difokuskan pada aktivitas yang 
bergerak dari fase implementasi ke fase design, namun 
pergerakan ke fase sebelumnya masih dapat dilakukan. 

• Reengineering dimulai dari fase implementasi bergerak fase per 
fase sampai ke fase perencanaan dimana SDLC yang baru mulai 
berlangsung. 

• Pada pergerakan balik ke fase-fase SDLC, reengineering dapat  
memanfaatkan reverse engineering dan restructuring sebagai alat 
untuk memperbaiki dokumentasi. 
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• Restructuring dapat difokuskan pada fase mana saja 
dalam SDLC. 

• Model pada Gambar  mengilustrasikan dua hal penting 
dalam BPR, yaitu bahwa: 

1. BPR yang berbasis komputer tidak terbatas hanya 
pada aktivitas fase implementasi tetapi dapat 
berlaku untuk seluruh fase-fase SDLC, 

2. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan 
secara kombinasi tergantung derajat perubahan 
yang diinginkan. 
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e. SELEKSI KOMPONEN-KOMPONEN REDESAIN PROSES BISNIS 

• Seleksi komponen yang akan digunakan dalam BPR dipengaruhi 
oleh kondisi sistem saat ini secara kualitas fungsional dan teknis. 
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• KUALITAS FUNGSIONAL  

• ialah pengukuran apa yang dilakukan sistem - yaitu 
task yang dilaksanakan. 

• KUALITAS TEKNIS  

• ialah pengukuran bagaimana task tersebut 
dilaksanakan.  

• Pada intinya, kualitas teknis berkaitan dengan 
seberapa jauh sistem merefleksikan teknik-teknik 
modern yang terstruktur 
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• Kuadran kiri bawah menunjukkan bahwa bila kualitas fungsional dan 
teknis keduanya tidak baik maka perlu dilakukan forward engineering. 
Artinya, akan lebih baik bila proses diulang lagi dari awal. 

• Kuadran kiri atas (kualitas fungsional baik tetapi kualitas teknis buruk): 
dilakukan reverse engineering yang diikuti dengan restructuring. 
Sistem tidak perlu di-refokus, yang penting ialah modernisasi cara 
sistem melakukan task. 

• Kuadran kanan bawah (kualitas fungsional buruk tetapi kualitas teknis 
baik): dilakukan reverse engineering dan reengineering. Hal ini terjadi 
karena sistem merefleksikan teknik-teknik modern tetapi hasilnya tidak 
sesuai. 

• Kuadran kanan atas tidak memerlukan tindakan apapun karena 
kualitas fungsional dan teknis keduanya dalam kondisi baik. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

REDESAIN PROSES BISNIS 

WARISAN SISTEM (LEGACY SYSTEM) 

• Sistem warisan ialah sistem yang dikembangkan sebelum 
teknik-teknik terstruktur muncul. 

• Tiga hal penyebab information services pada warisan 
sistem tidak efektif, yaitu: 

• pemeliharaan semakin lama semakin kompleks & 
mahal, 

• timbul berbagai masalah moral berkaitan dgn tingkatan 
spesialis informasi yang melakukan maintenance, 

• sumberdaya informasi yang digunakan sangat banyak 
sehingga menyulitkan information services untuk 
mengubah kebutuhan bisnis. 

• Masalah sistem warisan akhirnya dpt ditangani dengan 
munculnya berbagai software utk BPR. 
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• Tool untuk analisis program digunakan untuk identifikasi 
kandidat terbaik program untuk digunakan pada BPR. 

• Contohnya, COBOL/Metrics dari Computer Data Systems, 
Inc. berfungsi untuk membuat ranking tingkat kesulitan 
maintenance dan prioritas dari usaha reenginering dari 
program-program. 

• COBOL/SF dari IBM memiliki fasilitas untuk restructuring, yaitu 
mengkonversi program yang tak terstruktur menjadi program 
ekivalen yang terstruktur. Software ini menghasilkan hirarki 
top-down dari modul-modul terstruktur dengan satu titik 
entry dan exit dan tanpa GOTO 
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• InterCASE dari Interport Software Corporation digunakan 
untuk reverse engineering dengan cara: 

• menghasilkan output yang dapat menjadi input untuk 
CASE tool dan menyimpan outputnya dalam tempat 
penyimpanan (repository). 

• Produk-produk dari Bachman, terdiri atas Bachman Data 
Analyst dan Bachman Database Administrator, memiliki 
beberapa kemampuan untuk reengineering, diantaranya 
yaitu: 

• melaksanakan fungsi reverse engineering dari 
struktur data IMS, DB2 dan COBOL, 

• menghasilkan diagram entity-relationship 
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