
Pengembangan Sistem Informasi

Modul XIII



Pembahasan

Hal umum yang perlu diketahui didalam Pengembangan sistem

Menjelaskan pentingnya manajemen proyek, studi kelayakan, 
dokumentasi dan teknik pengumpulan data dan informasi

Menjelaskan berbagai akivitas dalam pengembangan sistem, meliputi :  
perencanaan, analisis, perancangan, implementasi dan pemeliharan



Pengembangan Sistem
• Akivitas dalam pengembangan sistem, 

meliputi :  perencanaan, analisis, 
perancangan, implementasi dan 
pemeliharan



Pengembangan Sistem
• Tiga pedoman umum dalam 

mengembangkan sistem

Kelompokkan
aktivitas

kelompokkan setiap 
aktivitas kedalam 
tahap- tahapnya

Libatkan pengguna

pengguna adalah orang 
yang menggunakan 
sistem

pelanggan, mahasiswa, 
karyawan  manager 
penjualan, dan pemilik 
usaha

Kembangkan
standart

seperangkat aturan  
atau prosedure yang 
diharapkan oleh 
perusahaan bagi 
karyawannya untuk 
dapat menerima dan 
mengikuti



Pengembangan Sistem
• Pengembangan sistem biasanya 

melibatkan perwakilan dari setiap 
departemen, dimana sistem yang 
diajukan nantinya akan digunakan. 



Pengembangan Sistem
• Analis sistem harus memiliki : 

Pengetahuan kerja akan TI

Pengalaman dan keahlian pemrograman komputer

Pengetahuan bisnis umum

Keterampilan penyelesaian masalah umum

Keterampilan komunikasi antarpersonal yang baik

Fleksibilitas dan adaptabilitas

Karakter dan etika yang baik



Pengembangan Sistem
• Manajemen Proyek

• Proses perencanaan, penjadwalan, dan
pengendalian aktivitas selama pengembangan
sistem

• Faktor yang harus diperhatka dalam
merencanakan dan menjadwalkan proyek :

Tujuan, sasaran, 
batasan proyek

Aktivitas yang 
dibutuhkan

Perkiran waktu
untuk setiap

aktivitas

Perkiraan biaya
untuk setiap

aktivitas
Ukuran setiap

aktivitas

Aktivitas yag
dapat dikerjakan

secara
bersamaan



Pengembangan Sistem
• Bagan Gantt adalah alat bantu yang dapat 

digunakan untuk menunjukkan hubungan  
- hubungan waktu dari kativitas- aktivitas 
proyek



Pengembangan Sistem
• Kelayakan 

• Ukuran dari seberapa cocoknya 
pengembangan suatu sistem bagi 
perusahaan dimasa yang akan datang

Kelayakan
operasional

Kelayakan
organisasional

Kelayakan
teknis

Kelayakan
ekonomi



Pengembangan Sistem

Kelayakan 
operasional ? 

 mendukung kepentingan bisnis?
 memberikan solusi?
 mendukung struktur organisasi?

Kelayakan
ekonomi? 

 Peningkatan pendapatan?
 Pengurangan investasi  yang diperlukan?
 Peningkatan keuntungan?
 Biaya / manfaat lainnya ?

KelayakanKelayakan Teknis?

 Hardware
 Software
 Jaringan ?

Kelayakan
organisasional?

 Apakah sistem yang diusulkan 
sesuai dengan permintaan?
 kebutuhan stackholders?



Pengembangan Sistem
• Dokumentasi

• Kumpulan dan ringkasan dari data dan 
informasi

• Meliputi : laporan, diagram, program atau 
informasi lainnya.

• Analis sistem dan profesional TI lainnya 
menggunakan beberapa teknik untuk 
mengumpulkan data dan informasi, salah 
satunya adalah  dengan mengamati 
dokumentasi



Pengembangan Sistem
• Teknik pengumpulan data dan informasi :

Mengkaji dokumen
Mengamati
lingkungan

kerja. 
Kuesioner. 

Wawancara.  Joint requirements 
planning (JRP). Penelitian.



Fase Perencanaan
• Fase perencanan dimulai ketika komite 

pengendali menerima permohonan proyek
• Meliputi empat aktivitas:

Mengkaji dan
menyetujui
permintaan

proyek

Membuat
prioritas dari
permintaan

proyek

Mengalokasik
an sumber

daya

Membentuk
tim

pengembang
an



Fase Analisis
• Terdiri dari dua aktivitas:

Penyelidikan awal Analisis Terperinci

• Menentukan apakah 
masalah atau 
perbaikan layak 
dikerjakan

• Melakukan wawancara

• Meneliti sistem 
berjalan

• Menetukan keinginan, 
kebutuhan, dan 
keperluan pengguna

• Merekomendasikan 
solusi



Fase Analisis
• Tools khusus yang dapat digunakan pada

fase ini : 

Data flow 
diagrams

Decision table 

Structure English Decision tree 



Fase Analisis
• Data flow diagram 

(DFD) menjelaskan 
aliran data melalui 
sistem dan 
pekerjaan/ 
pemrosesan yang 
dilakukan oleh 
sistem
• Entitas
• Aliran Data
• Proses
• Data store



Fase Analisis
Entitas : orang, unit 

organisasi, sistem, atau 
organisasi di luar yang 
berinteraksi dengan 
sistem

Aliran Data : data yang 
merupakan masukan 
pada atau keluaran dari 
proses

Proses : pekerjaan yang 
dilaksanakan sistem 
dalam rangka 
menanggapi aliran data 
masukan atau kondisi

Data Store : data yang 
tersimpan untuk 
digunakan kemudian



Fase Analisis
• Tabel Keputusan - Decision Table
• Merupakan table yang terdiri dari baris 

dan kolom, terpisah atas empat  kuadran.
• Digunakan bila: 

• Kombinasi Kondisi, aksi dan rule yang ada 
cukup kompleks.

• Dibutuhkan suatu metode yang secara 
efektif untuk menghindari imposible 
situations, redundancies, dan 
contradictions



Fase Analisis
• Didalam sebuah perusahaan , ada 

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. 
Pegawai tetap dibayar gaji tetap (bulanan) 
sedangakan pegawai tidak tetap dihitung 
berdasarkan jam kerja. Dimana jika jam 
kerjanya :
• <40 jam, maka bayar honor sesuai jam 

kerja dan catat absensinya
• = 40 jam, maka bayar honor sesuai jam 

kerja
• >40 jam, maka bayar honor sesuai jam 

kerja dan bayar upah lemburnya. 



Fase Analisis

Contoh Tabel Keputusan

Jenis Pekerja T TT TT TT
Jam Kerja - <40 =40 >40
Bayar Gaji X
Bayar Honor Sesuai Jam Kerja X X X
Bayar Honor Lembur X
Catat Absen X

Bagian 
aksi

Bagian 
kondisi



Fase Analisis
• Bahasa Inggris Terstruktur - Structure 

English
 Digunakan ketika sebuah logika proses 

melibatkan rumus atau interasi dan tidak 
rumit.

IF jenis pekerja = “Tidak Tetap” THEN
IF jam kerja <40 THEN

Gaji = Bayar honor sesuai jam kerja + catat absen
End IF
IF jam kerja = 40 THEN

Gaji = Bayar honor sesuai jam kerja
End IF
IF jam kerja >40 THEN

Gaji = Bayar honor sesuai jam kerja + bayar upah
lembur

End IF
End If



Fase Analisis
• Pohon Keputusan – Decision Tree

• Mencatat logika proses, khususnya jika 
terdapat beberapa alternatif keputusan

• Menggambarkan aksi yang akan dilakukan 
pada sebuah titik keputusan

• Digambarkan dengan menyatakan masalah 
dalam bentuk kondisi dan aksi

• Berguna untuk menggambarkan dasar 
keputusan



Fase Analisis

Jenis 
Pegawai

Tetap

Tidak Tetap Jam Kerja

Bayar Gaji

< 40 jam

= 40 jam

> 40 jam

Bayar Honor Sesuai Jam Kerja
Catat Absen

Bayar Honor Sesuai Jam Kerja

Bayar Honor Sesuai Jam Kerja
Bayar Upah Lembur

Kondisi 
1

Aksi 
1



Fase Analisis
• Proposal sistem berisikan berbagai alternatif

solusi untuk proyek yang dilaksanakan
• Tujuan : menilai kelayakan dari setiap alternatif

solusi, lalu merekomendasikan solusi yang 
paling layak dan tepat untuk proyek.

• Biasanya diserahkan kepada komite
pengendali

• Komite pengendalikan akan memutuskan, 
apakah:
 Membeli peranti lunak dari sumber luar – PL jadi
 Membangun peranti lunak sendiri
 Melakukan outsourcing



Fase Analisis

Membangun
Perangkat Lunak sendiri

• Menggunakan staff IT-nya
untuk menulis aplikasi
mereka sendiri dengan
menggunakan
bahasa pemograman
seperti : Java, C++, dan
Visual Basic.

Keuntungan:
dapat memenuhi
kebutuhan perusahaan
secara cepat

Kekurangan :
memakan waktu yang
lebih lama dan biaya yang
lebih mahal

Pembelian
perangkat lunak jadi

• PL yang diproduksi massal, 
siap jadi

• dilindungi hak cipta, dan
telah ditulis untuk
kebutuhan umum yang 
tersedia untuk dibeli

Keuntungan:
Dalam hal waktu dan biaya

Kekurangan :
banyak fitur – fitur yang tidak
akan terpakai, terkadang tidak
dapat memenuhi kebutuhan
perusahaan secara
maksimal

Outsorcing

• menggunakan sumber dari
luar perusahaan

Keuntungan:
dapat memenuhi
kebutuhan perusahaan
secara cepat

Kekurangan :
memakan biaya yang lebih
mahal dari custom software 
karena pengembangan sistem
melibatkan orang diluar
organisasi



Fase Perancangan
• Fase perancangan meliputi dua aktivitas:

Pengadaan
hardware dan

software

Mengembangkan
sistem baru atau

memodifikasi
sistem yang ada



Fase Perancangan
• Langkah – langkah untuk pengadaan 

hardware dan software

• Melakukan
berbagai teknik
pencarian

• Menggunakan: 
RFQ,RFP,RFI

Mengidentifikasika
n spesifikasi

teknis

• mengirimkan
RFQ,RFP,RFI 
kepada para
penjual yang 
potensial

Mengumpulkan
proposal 
penjualan • Melakukan

berbagai teknik
pengujian proposal

Menguji dan
memulai proposal 

penjualan

• Analis menyajikan
rekomendasi
kepada komite
pengendali

Mengambil
keputusan

RFQ (Request For Quotation)
RFP (Request For Proposal)
RFI (Request For Information)



Fase Perancangan
• Langkah berikutnya mengembangkan 

spesifikasi rancangan terperinci untuk 
komponen – komponen dalam solusi 
yang diusulkan
• Disebut juga perancangan fisik

Perancangan
databasae

Perancangan
input output

Perancangan
Program



Fase Perancangan
• Prototype

Model kerja dari
sistem yang 
diusulkan

Prototype dapat
memperlihatkan
apakah sistem yang 
diusulkan telah
memenuhi kebutuhan
atau tidak

Analis sistem
dapat mengimple-
mentasikan
solusinya dengan
lebih cepat



Fase Implementasi
• Fase Implementation 

• Membangun sistem yang baru atau yang 
dimodifikasi dan menyampaikannya 
kepada para pengguna

Mengembangkan
program

Memasang dan
menguji sistem

baru
Melatih para
pengguna

Berpindah ke
sistem baru



Fase Implementasi
• Jenis – jenis konversi sistem

Langsung Pararel Bertahap Pilot

• Pengguna 
berhenti 
menggunakan 
sistem lama, 
dan berpindah 
ke sistem baru

• Biaya kecil, 
implementasi 
cepat

• Sangat beresiko, 
dan dapat 
mengganggu 
operasi secar 
serius 

• Sistem yang baru 
dijalankan secara 
bersama dengan 
sistem yang lama

• Dapat meperbaiki 
masalah pada 
sistem baru, 
sebelum sistem 
lama hilang

• Biaya mahal

Sistem yang baru 
dikonvers per 
departemen / per 
devisi dalam 
waktu yang 
berbeda. 

Hanya satu lokasi
pada perusahaan
yang 

menggunakan
sistem yang baru.   



Fase Pemeliharaan
• Menyediakan bantuan secara terus 

menerus bagi sistem informasi dan 
penggunanya setelah sistem yang bau 
diterapkan

Melakukan aktivitas
pemeliharan

Memantau kinerja
sistem

Menilai keamanan
sistem

• Perbaika kesalahan
• Peningkatan kinerja
• Memastikan 

apakah sistem 
yang baru bekerja 
dengan sesuai 
dengan harapan 
pengguna

• Memantau kinerja 
sistem 

• Apakah perlu 
dilakukan 
penambahan 
terhadap sistem

• Menjaga 
kerahasiaan atau 
akses yang 
terbatas terhadap 
informasi

• Memastikan 
integrasi dan 
keamanan sistem

• Ketersediaan 
sistem yang bebas 
gangguan
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