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C. Uraian Unit Kompetensi 

KODE UNIT : J.620100.001.01 

JUDUL UNIT : Menganalisis Tools  

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan dan 

sikap kerja  yang diperlukan untuk menganalisis tools 

yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat 

lunak aplikasi sesuai dengan kebutuhan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengindentifikasi 
tools yang akan 

digunakan 

1.1 Kebutuhan tools perangkat lunak 
diidentifikasi dari dokumen yang tersedia. 

1.2 Kemungkinan penggunaan tools yang 

tersedia diidentifikasi. 

2. Menggunakan tools 

perangkat lunak  

 

 

2.1 Tools pengembangan dipilih sesuai 

kebutuhan lingkungan pengembangan.  

2.2 Penggunaan tools pengembangan yang 

diperlukan diuji coba. 

2.3 Risiko pengembangan sistem dengan 
menggunakan tools tersebut diidentifikasi. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Tools adalah segala perangkat lunak pendukung yang dapat 

diperlukan untuk membantu proses pengembangan perangkat 

lunak aplikasi.  

1.2 Identifikasi kebutuhan akan tools dan perancangan dibuat 

berdasar dokumen kebutuhan perangkat lunak aplikasi yang akan 

dikembangkan. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

1.1  Peralatan 

1.1.1 Perangkat keras yang sesuai  

1.1.2 Perangkat lunak yang tersedia 

1.2 Perlengkapan 

1.2.1 Dokumen deskripsi sistem/proyek (project charter) 

1.2.2 Dokumen kebutuhan pengguna (user requirement)  
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2. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

3. Norma dan standar 

3.1 Norma 

3.1.1 Norma Kode etik yang mengatur mengenai kerahasiaan 

perusahaan 

3.1.2 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

3.2 Standar 

3.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

teknis penggunaan tools pemrograman, developer manual 

guide 

3.2.2 Standard nasional atau internasional yang mengatur 

mengenai pengumpulan kebutuhan 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian kasus pemrograman dengan bahasa tertentu (praktik). 

Yang mana, peserta dapat diberikan dokumen kebutuhan 

pengguna dan diminta untuk mengidentifikasikan tools yang 

dibutuhkan. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

 (Tidak ada.)  

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pengetahuan membaca dan memahami notasi untuk 

pengumpulan kebutuhan perangkat lunak 
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3.1.2 Pengetahuan untuk menggunakan tools yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengumpulan dan perekaman 

kebutuhan perangkat lunak 

 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools pendokumentasian kebutuhan perangkat 

lunak 

3.2.2 Penggunaan tools bantuan untuk menggambarkan 

kebutuhan perangkat lunak, seperti use case, proses bisnis 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cekatan 

4.2 Teliti 

4.3 Disiplin 

4.4 Tanggung jawab 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kemampuan mengidentifikasi tools yang dibutuhkan agar sesuai 

dengan lingkungan pengembangan 
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KODE UNIT : J.620100.002.01 

JUDUL UNIT : Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam menganalisis skalabilitas perangkat lunak 

untuk tujuan implementasi. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengumpulkan 
kebutuhan 
skalabilitas 

1.1 Lingkup (scope) sistem teridentifikasi. 

1.2 Lingkungan operasi aplikasi teridentifikasi. 

2. Menganalisis 
kebutuhan 
skalabilitas 

 

2.1 Masalah skalabilitas dianalisis berdasar 
lingkup dan lingkungan operasi sistem. 

2.2 Kompleksitas aplikasi dianalisis sesuai 
dengan kebutuhan pemrosesan dan 
jumlah data/pengguna  yang akan terlibat. 

2.3 Kebutuhan perangkat keras dianalisis. 

2.4 Hasil analisis didokumentasikan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini berlaku saat programmer melakukan analisis 

kebutuhan skalabilitas infrastruktur pendukung perangkat lunak 

yang akan dikembangkan beserta skalabilitas dari aplikasinya. 

1.2 Skalabilitas perangkat lunak mencakup kompleksitas operasi, 

jumlah data dan lingkungan operasi menentukan. Sistem yang 

beroperasi secara desktop, client-server terbatas, web akan 

memberikan 'tekanan' yang berbeda pada aplikasi dan perangkat 

keras pendukung yang harus disiapkan.  

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan untuk melakukan pendokumentasian kebutuhan 

skalabilitas perangkat lunak 
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2.1.2 Perangkat perekam yang digunakan untuk merekam hasil 

wawancara atau survei kebutuhan skalabilitas dengan 

pengguna sistem atau pemangku kepentingan lainnya 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Dokumen deskripsi sistem/proyek (project charter) 

2.2.2 Dokumen kebutuhan pengguna (user requirement)  

2.2.3 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

teknis penggunaan tools pemrograman, developer manual 

guide 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Kode etik mengenai kerahasiaan informasi 

4.1.2 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1. Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara praktik di tempat kerja atau 

laboratorium komputer atau tempat lain yang memungkinkan 

untuk dilaksanakannya penilaian. 

1.2 Penilaian dilakukan dengan praktik. 

1.3 Akan diberikan contoh kasus suatu sistem baik dari suatu narasi 

atau pengetahuan dari narasumber tertentu yang kemudian akan 

digali kebutuhannya. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

 (Tidak ada.) 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Teknologi informasi 

3.2 Keterampilan 

 (Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 

4.4 Bertanggung jawab 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kemampuan menentukan lingkungan operasi sistem 
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KODE UNIT :  J.620100.003.01 

JUDUL UNIT :  Melakukan Identifikasi Library, Komponen, atau 

Framework yang Diperlukan 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan dan 

Sikap kerja yang diperlukan untuk pencarian, 

pengembangan proof of concept, dan penentuan library, 

komponen atau framework dari open source hingga 

proprietary untuk dapat dimanfaatkan pada pekerjaan 

pembangunan perangkat lunak. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menganalisis library, 
komponen, atau 
framework yang sesuai 
dengan konteks  

1.1 Ruang lingkup kebutuhan akan library, 
komponen atau framework 

diidentifikasikan sesuai lingkungan 
pengembangan. 

1.2 Keuntungan penggunaan dibandingkan 
dengan mengembangkan sendiri 
diidentifikasikan. 

2. Membuat proof of 
concept library, 

komponen atau 
framework 
berdasarkan konteks 
kebutuhan 

2.1 Fitur-fitur terkait penggunaan library, 
komponen atau framework versi 

sederhana dibuat. 

2.2 Manfaat penggunaan didemostrasikan. 

3. Merancang integrasi 
dan batasan 
penggunaan library, 

komponen atau 
framework 

3.1 Rencana integrasi ditentukan. 

3.2 Limitasi diidentifikasikan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Library adalah koleksi kode, gambar, tulisan, dan lain-lain yang 

dapat membantu pembuatan program dan sangat spesifik untuk 

suatu fitur tertentu. 

1.2 Komponen adalah library dengan cakupan yang lebih luas. 

1.3 Framework adalah komponen yang dengan cakupan luas hingga 

menuntut penggunaannya dilakukan dengan mekanisme tertentu. 



18 

 

1.4 Proof of concept adalah aplikasi sederhana yang dibuat dengan 

tujuan membuktikan bahwa sesuatu bisa dilakukan. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis  

2.1.2 Internet 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Spesifikasi dan requirement dari sistem yang akan dibangun  

2.2.2 Dokumentasi perancangan perangkat lunak. 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

panduan instalasi tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium serta dapat diterapkan secara individu maupun 

sebagai bagian dari suatu kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, konteks permasalah, serta beberapa library, 

komponen atau framework yang sudah ditentukan oleh asesi dan 

menjadi batasan peserta. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan simulasi 

atau praktik untuk menentukan library, komponen atau 
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framework yang cocok dengan konteks permasalahan, serta dapat 

dilakukan dengan tes tertulis. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1  J.620100.011.01 :  Melakukan Instalasi Software Tools 

Pemrograman 

2.2 J.620100.012.01 : Melakukan Pengaturan Software Tools 

Pemrograman 

2.3 J.620100.019.02  :  Menggunakan Library atau Komponen Pre-

Existing 

 

3 Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami perangkat lunak 

3.1.2 Memahami pengembangan perangkat lunak 

3.1.3 Memahami konsep requirement gathering 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Melakukan pencarian pada search engine dengan efektif dan 

efisien 

3.2.2 Mengoperasikan berbagai macam sistem operasi 

3.2.3 Membaca dan memahami user manual/developer guide 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Gigih 

4.2 Berkeyakinan bahwa akan ditemukan 

4.3 Fleksibel dalam melakukan analisis 

4.4 Open-minded dalam perancangan solusi 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan pendefinisian ruang lingkup kebutuhan dan proof of 

concept yang dibuat dengan konteks persoalan yang dihadapi 




