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BAB 2 PENGEMBANGAN SISTEM 

 

 

 

1. PERLUNYA PENGEMBANGAN SISTEM 

 Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 

menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan/memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem 

yang lama perlu diperbaiki/diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu: 

1. Adanya permasalahan-permasalahan (problems) yang timbul di sistem yang 

lama. Dapat berupa: 

a. Ketidakberesan 

Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak 

dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, yang dapat berupa: 

- Kecurangan disengaja yang menyebabkan tidask amannya harta kekayaan 

perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin 

- Kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran 

dari data kurang terjamin 

- Tidak efisiennya operasi 

- Tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang teah ditetapkan 

b. Pertumbuhan organisasi 

Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. 

Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin 

luas, volume pengolahan data semakin meningkat, dan lain sebagainya. 

2. Untuk meraih kesempatan-kesempatan (opportunities) 

Dengan berkembangnya teknologi, maka organisasi mulai merasakan bahwa 

teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi 

sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan oleh manajemen. Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan 

informasi/efisiensi waktu sangat menentukan berhasil/tidaknya strategi dan rencana-

rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan yang ada. 

3. Adanya instruksi-instruksi (directives) 

Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi 

dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah. 
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Indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan 

diganti keseluruhannya: 

• Keluhan dari pelanggan • Kehilangan kesempatan kompetisi pasar 

• Pengiriman barang yang sering 

tertunda 

• Kesalahan-kesalahan manual yang tinggi 

• Pembayaran gaji yang terlambat • Persediaan barang yang terlalu tinggi 

• Laporan yang tidak tepat waktu • Pemesanan kembali barang yang tidak efisien 

• Isi laporan yang sering salah • Biaya operasi yang tinggi 

• Tanggung jawab yang tidak jelas • File-file yang kurang teratur 

• Waktu kerja yang berlebihan • Keluahan dari supplier karena tertundasnya 

pembayaran 

• Ketidakberesan kas • Bertumpuknya back-order (tertundanya 

pengiriman karena kurang persediaan barang) 

• Produktivitas tenaga kerja yang 

rendah 

• Investasi yang tidak efisien 

• Banyak pekerja yang menganggur • Peramalan penjualan dan produksi tidak tepat 

• Kegiatan yang tumpang tindih • Kapasistas produksi yang menganggur (idle 

capacities) 

• Tanggapan yang lambat terhadap 

pelanggan 

• Pekerjaan manajer yang terlalu teknis 

 

Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-

peningkatan di sistem yang baru, yaitu meningkatkan : 

- Performance (kinerja),` peningkatan terhadap kinerja sistem yang barus sehingga menjadi 

lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput (jumlah dari pekerjaan yang dapat 

dilakukan suatu saat tertentu dan response time (rata-rata waktu yang tertunda di antara   dua 

transaksi/ pekerjaan ditambah dengan waktu response untuk menanggapi pekerjaan tersebut. 

- Information (informasi), peningkatan terhadap kualitas informasi yagn disajikan 

- Economy (ekonomis), peningkatan terhadap manfaat-manfaat/keuntungan-keuntungan/ 

penurunan-penurunan biaya yang terjadi 

- Control (pengendalian), penningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi 

- Efficiency (efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi. 

- Services (pelayanan), peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem 

 

2. PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM 

1. Sistem yang dikembangkan untuk manajemen 

Sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. 

2. Sistem yang dikemabangkan adalah investasi modal yang besar 
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Sistem informasi yang dikembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit, 

apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir, maka setiap investasi modasl 

harus mempertimbangkan: 

a. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi 

b. Investsi yang terbaik harus bernilai 

3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik  

Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, 

baik dalam proses pengembangannya, penerapannya maupun dalam proses 

operasinya. 

4. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses 

pengembangan sistem 

Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahap kerja dan 

melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu team untuk mengerjakannya. 

Pengalaman menunjukan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi kerja 

yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan 

memuaskan. 

5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut 

Langkah-langkah tidak harus urut, tetapi dapat dikerjakan secara bersama-sama. 

Misalnya di dalam pengembangan sistem, perancangan output merupakan tahap 

yang harus dilakukan sebelum melakukan perancangan file. Ini tidak berarti bahwa 

semua output haru dirancang semuanya terlebih dahulu baru dapat melakukan 

perancangan file, tetapi dapat dilakukan serentak. 

6. Jangan takut membatalkan proyek 

7. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem 

Dokumentasi dibuat pada waktu proses dari pengembangan sistem itu sendiri masih 

dalam proses, karena dokumentasi ini dapat dihasilkan dari hasil kerja tiap-tiap 

langkah di pengembangan sistem. 

 

3. ALAT DAN TEKNIK PENGEMBANGAN SISTEM  

Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. HIPO diagram. 

b. Data Flow diagram. 

c. Structured chart. 

d. SADT diagram. 

e. Warnier/Orr diagram. 
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f. Jackson’s diagram. 

Bagan diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagan untuk menggambarkan aktivitas (activity charting). 

2. Bagan untuk menggambarkan tataletak (layout charting). 

3. Bagan untuk menggambarkan hubungan personil (personil relationship charting). 

 

4. SIKLUS HIDUP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (SYSTEM 

DEVELOPMENT LIFE CYCLES - SDLC) 

Secara konseptual siklus pengembangan sebuah sistem informasi adalah sbb: 

1. Analisis Sistem: menganalisis dan mendefinisikan masalah dan kemungkinan solusinya 

untuk sistem informasi dan proses organisasi. 

2. Perancangan Sistem: merancang output, input, struktur file, program, prosedur, perangkat 

keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi 

3. Pembangunan dan Testing Sistem: membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk 

mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat. Melakukan instalasi dan testing 

terhadap perangkat keras dan mengoperasikan perangkat lunak 

4. Implementasi Sistem: beralih dari sistem lama ke sistem baru, melakukan pelatihan dan 

panduan seperlunya. 

5. Operasi dan Perawatan: mendukung operasi sistem informasi dan melakukan perubahan 

atau tambahan fasilitas. 

6. Evaluasi Sistem: mengevaluasi sejauih mana sistem telah dibangun dan seberapa bagus 

sistem telah dioperasikan. 

 

Siklus tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Siklus di atas merupakan model klasik dari 

pengembangan sistem informasi. Model-model baru, seperti prototyping, spiral, 4GT dan 

kombinasi dikembangkan dari model klasik di atas. 

 

5. ANALISIS SISTEM 

Alasan pentingnya mengawali analisis sistem: 

1. Problem-solving: sistem lama tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu analisis 

diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. 

2. Kebutuhan baru: adanya kebutuhan baru dalam organisasi atau lingkungan sehingga 

diperlukan adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. 

3. Mengimplementasikan ide atau teknologi baru. 

4. Meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan. 

 

Proposal mengadakan analisis sistem: 

Berisi: 

1. Definisi yang jelas dan konsisten tentang alasan untuk analisis 

2. Definisi batasan analisis yang akan dilakukan 

3. Identifikasi fakta yang akan dikumpulkan dan dipelajari selama analisis 

4. Identifikasi sumber dimana fakta dapat diperoleh 
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5. Uraian tujuan dan kendala yang mungkin dalam analisis 

6. Proyeksi kemungkinan masalah yang akan terjadi selama analisis 

7. Jadwal tentatif analisis 

 

Laporan hasil analisis: 

Laporan hasil analisis harus berisi:  

1. Uraian alasan dan scope (batasan) analisis 

2. Deskripsi sistem yang ada dan operasinya. 

3. Uraian tujuan (objektif) dan kendala sistem 

4. Deskripsi tentang masalah-masalah yang belum teratasi dan potensi masalah 

5. Uraian tentang asumsi-asumsi yang diambil oleh analis sistem selama proses analisis 

 

6. Rekomendasi-rekomendasi sistem yang baru dan kebutuhannya untuk desain awal 

7. Proyeksi kebutuhan sumber daya dan biaya yang diharapkan termasuk dalam desain sistem 

baru atau memodifikasinya. Proyeksi ini termasuk kelayakan untuk proses selanjutnya. 

Yang terpenting adalah bagian 6 dan 7. 

 

Katagori aspek kelayakan: 

1. Kelayakan teknis: kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak. 

2. Kelayakan ekonomi: apakah ada keuntungan atau kerugian, efisiensi biasa operasional 

organisasi. 

3. Kelayakan operasi: berhubungan dengan prosedur operasi dan orang yang menjalankan 

organisasi 

4. Kelayakan jadwal: dapat menggunakan model-model penjadwalan seperti PERT dan 

GANTT CHART. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak.  

 

Hasil akhir analisis sistem (keputusan): 

1. Hentikan pekerjaan, karena proposal tidak layak. 

2. Tunggu beberapa saat, karena masih ada pertimbangan lain. 

3. Modifikasi, manajemen memutuskan untuk memodifikasi prososal dengan subsistem lain. 

4. Proses dengan syarat, ada persyaratan kelayakan. 

5. Proses tanpa syarat, semua syarat terpenuhi. Proposal diterima dan proses dilanjutkan ke 

desain awal. 

 

Analisis Sistem Pemrogram 

Pemrogram Analis Sistem 

1. Tanggung jawab pemrogram terbatas 

pada pembuatan program komputer. 

2. Pengetahuan pemrogram cukup terbatas 

pada teknologi komputer, sistem 

komputer, utilities dan bahasa-bahasa 

pemrogram yang diperlukan. 

3. Pekerjaan pemrogram sifatnya teknis dan 

harus tepat dalam pembuatan instruksi-

instruksi program. 

4. Pekerjaan pemrogram tidak menyangkut 

hubungan dengan banyak orang, terbatas 

pada sesama pemrogram dan analis sistem 

yang mempersiapkan rancang bangun 

(spesifikasi) programnya. 

1. Tanggung jawab analis sistem tidak 

hanya pada pembuatan program 

komputer saja, tetapi pada sistem secara 

keseluruhan. 

2. Pengetahuan analis sistem harus luas, 

tidak hanya pada teknologi komputer, 

tetapi juga pada bidang aplikasi yang 

ditanganinya. 

3. Pekerjaan analis sistem dalam 

pembuatan program terbatas pada 

pemecahan masalah secara garis besar. 

4. Pekerjaan analis sistem melibatkan 

hubungan banyak orang, tidak terbatas 

pada sesama analis sistem, pemrogram 

tetapi juga pemakai sistem dan manajer. 
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6. TAHAP-TAHAP DALAM ANALISA SISTEM 

 Untuk mengembangkan sebuah sistem komputerisasi, maka harus dilakukan secara 

menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi 

yang saat ini sudah dijalankan oleh perusahaan. Juga perlu diketahui secara tepat mengenai 

bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manajemen, sehubungan 

dengan adanya rencana komputerisasi tersebut. 

Untuk memperoleh hasil kajian yang benar-benar komprehensif, ketika melakukan analisis 

terhadap sistem pengolahan data yang sedang berjalan saat ini, maka seorang sistem analis harus 

melakukan kajian-kajian berikut ini: 

PERTAMA. Menentukan secara tepat mengenai sasaran sistem (pengolahan data). 

Penyelenggaraan kegiatan pengolahan data (termasuk di sini adalah komputerisasi) hendaknya 

berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan, serta 

sanggup memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen melalui sistem 

informasi yang disajikannya. 

Untuk keperluan tersebut, maka seorang sistem analis harus melakukan pemeriksaan terhadap 

kebijakan dan prosedur pengolahan data dan sistem informasi yang diterapkan pada saat itu. 

Tujuan penggalian informasi seputar sistem yang ada saat ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh yang akan terjadi terhadap penyelenggaraan operasional perusahaan yang 

bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan kebutuhan informasi oleh manajemen. 

Sistem yang saat ini berlaku disebut dengan istilah present systems. Sistem analis 

berkepentingan untuk mengetahui bagaimana present-systems tersebut bekerja, khususnya 

dalam membantu operasional perusahaan melalui penyajian informasi, untuk menjawab 

berbagai pertanyaan yang datang dari manajemen, para pemakai laporan yang berkepentingan di 

seluruh jajaran perusahaan, menjawab pertanyaan yang banyak diajukan kepada para manajer 

pelaksana yang sering terjadi di setiap kesempatan pertemuan, serta dalam rangka memperoleh 

gambaran mengenai kemungkinan perlunya melakukan revisi terhadap sistem lama tersebut, 

untuk dihadapkan kepada pihak manajemen untuk mendapat ijinnya. 

Langkah pertama ini, mengetahui secara pasti mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan 

sistem baru mendatang ini, dipandang sebagai sebuah langkah pertama yang sangat penting. 

Tanpa adanya informasi mengenai bentuk dan sasaran dari sistem yang dikehendaki oleh 

manajemen, maka sulit sekali bagi seorang sistem analis untuk membuat suatu ukuran, guna 

mengevaluasi sistem yang sudah ada (present systems, old systems) perihal efektivitas sistem 

yang bersangkutan guna memenuhi kebutuhan sistem informasi pihak manajemen. 

Langkah ini sangat penting, selain untuk mengetahui sasaran yang sebenarnya dari kebutuhan 

sistem baru oleh manajemen, yaitu karena sistem analis mampu mengetahui tentang apa saja 
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yang harus diperbaiki (ditambah, atau dikurangi) dari sistem lama tersebut, agar mampu 

memenuhi kebutuhan manajemen. 

Dengan mengetahui sasaran sistem yang sebenarnya, dan memahami bagaimana sistem yang 

lama bekerja, maka seorang sistem analis dengan mudah bisa membuat sebuah konsep tentang 

sistem baru (future systems, new systems) yang akan dikerjakannya. 

KEDUA. Mempelajari bentuk organisasi perusahaan. Untuk lebih memahami mengenai 

mengapa sebuah sasaran tertentu dikehendaki oleh manajemen, serta apakah sasaran tersebut 

merupakan sasaran yang benar-benar objektif, maka seorang sistem analis perlu sekali 

melakukan studi terhadap organisasi (perusahaan) yang bersangkutan, meliputi bagan (struktur) 

organisasi, job descriptions (uraian jabatan dan pekerjaan yang harus dilakukannya), 

mempelajari aliran data yang berlangsung di dalam organisasi tersebut, hubungan dan 

keterkaitan fungsi dan pekerjaan di antara bagian dalam organisasi, serta kemungkinan adanya 

pihak-pihak yang secara informal memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan kerja dalam 

organisasi tersebut. 

Organisasi formal dalam struktur organisasi perusahaan akan banyak membantu untuk 

menjelaskan mengenai uraian jabatan dan fungsi, serta menjelaskan mengenai job-description, 

yang menggambarkan tentang siapa (jabatan mana) yang bertanggungjawab untuk 

menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan mempelajari organisasi, struktur, job descriptions, aliran data, dan lain-lainnya itu, 

maka seorang sistem analis akan dengan mudah menangkap adanya kemungkinan-kemungkinan 

fungsi-fungsi yang terduplikasi di dalam organisasi tersebut. Ini  

merupakan salah satu penyebab terjadinya kelambanan dalam sistem informasi, serta sekaligus 

menjadi sumber ketidakefisienan sistem yang ada. 

Penggalian informasi seputar aliran data dalam sebuah organisasi akan dapat dipakai untuk 

mengetahui bentuk-bentuk data masukan dan  

 keluaran dari masing-masing bagian di organisasi yang bersangkutan. Juga akan diketahui, 

output (keluaran) informasi dari bagian manakah yang nantinya akan dipakai sebagai data 

masukan (input) di bagian yang lain.  

Gambaran mengenai keterkaitan di antara bagian yang satu dengan bagian yang lain ini juga 

akan menjadi faktor penentu di dalam ketidakefektivan suatu sistem, karena adanya 

ketergantungan yang sangat tinggi di bagian-bagian tertentu pada bagian-bagian lain 

sebelumnya. 

Kondisi ketergantungan ini merupakan ciri umum yang terdapat dalam kegiatan pengolahan 

data dan sistem informasi yang manual, di mana penyelenggaraannya dilakukan secara tersebar 
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(desentralisasi), sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi masing-masing bagian tersebut. Ini 

memang tak bisa dihindarkan. 

Mempelajari ketergantungan antar bagian ini juga akan menjadi pertimbangan dalam membuat 

desain sistem komputerisasi mendatang, yang lebih berkesan terjadinya sentralisasi pengolahan 

data tersebut. 

Organisasi informal adalah suatu kelompok, atau perseorangan, yang secara resmi tidak 

tercantum dalam struktur perusahaan yang ada. Sering terjadi, bahwa ada orang-orang tertentu, 

yang berpengaruh dalam suatu bagian, serta memiliki pengetahuan yang lebih terhadap 

operasional suatu bagian. dan acapkali pula, orang-orang tersebut bukan pimpinan resmi dalam 

bagian tersebut. Orang-orang seperti ini patut didekati oleh seorang sistem analis, sebab, yang 

bersangkutan memiliki potensi untuk menyukseskan atau menggagalkan implementasi sebuah 

sistem. 

Kelompok informal tadi, jika mampu didekati dengan baik, merupakan sumber informasi yang 

tak terkira manfaatnya. Bahkan akan membuat pekerjaan penelitian sistem ini menjadi lebih 

mudah, dan cepat. 

KETIGA. Menganalisa laporan-laporan yang saat ini sudah dihasilkan oleh sistem pengolahan 

data yang saat ini berjalan. 

Seyogyanya, sebuah sistem informasi akan menghasilkan sejumlah laporan yang dimaksudkan 

untuk pemberi suplai informasi bagi yang memerlukannya, agar yang bersangkutan bisa 

menggunakannya sebagai alat bantu dalam menunaikan pekerjaannya. Jika kemudian 

manajemen masih memerlukan sesuatu suplai informasi yang lainnya, demi untuk menunjang 

pekerjaan dan tanggungjawabnya, maka hampir bisa ditebak, kalau laporan-laporan yang ada 

saat ini masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu merupakan alasan utama, 

mengapa sistem analis harus melakukan kajian terhadap berbagai bentuk dan jenis laporan yang 

saat ini ada. 

Ada sejumlah kriteria yang mendasar, mengapa laporan-laporan tak mampu memberi manfaat. 

Antara lain, sebuah laporan tak memenuhi unsur tepat-waktu, sehingga laporan tersebut 

menyajikan hal-hal yang usang, tidak up-to-date, sehingga sangat tidak bermanfaat untuk 

digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh manajemn. 

Juga bila ada laporan-laporan yang memuat data-data yang kurang bisa diakui kebenarannya, 

atau memuat data yang sangat kurang dari seharusnya. Boleh jadi sebuah laporan telah memuat 

banyak data, bahkan sangat banyak, namun tidak disajikan dalam suatu bentuk yang terarah dan 

padat, agar memudahkan pihak manajemen membaca dan memahami maksudnya. Seorang 

manajer hanya memiliki waktu yang sangat terbatas, jika dibandingkan dengan banyaknya 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu mereka tidak boleh dipaksa untuk 
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menghabiskan waktunya, hanya untuk mencoba memahami sebuah laporan yang sangat besar 

volumenya. Laporan-laporan tersebut memerlukan desain ulang. 

Penelitian mengenai berbagai laporan yang sudah ada, tak cuma meliputi bentuk dan jenisnya 

saja, tetapi juga meliputi jumlah dan frekuensi laporan tersebut dihasilkan, serta jumlah dan 

frekuensi kebutuhan manajemen akan laporan-laporan tersebut. 

Sayangnya, untuk mengetahui bentuk, jenis, dan frekuensi laporan apa sajakah yang diperlukan 

oleh seorang manajer, serta orang-orang lain dalam suatu organisasi, juga sulit. Masalahnya, 

pihak-pihak yang akan menerima laporan tersebut tak tahu secara pasti, laporan-laporan yang 

bagaimanakah yang dibutuhkannya. Satu hal yang sudah pasti, bahwa pada umumnya mereka 

merasa tak puas terhadap laporan-laporan yang ada. Itu saja. Titik. 

Itu sebabnya, dalam banyak kasus, seorang sistem analis mesti ikut membantu pihak-pihak 

calon penerima laporan tadi, untuk menemukan bentuk, jenis dan frekuensi laporan yang perlu 

baginya. Sebab, tanpa adanya keterangan yang jelas terhadap spesifikasi laporan yang 

diperlukan oleh user tersebut, akan sulit bagi sistem analis dalam membuat desain sistem 

komputer yang akan datang. 

Dengan sudah diketahuinya spesifikasi laporan-laporan yang diperlukan oleh user tadi, langkah 

berikut yang harus dilakukan adalah mempelajari berbagai laporan yang saat ini sudah 

dihasilkan oleh sistem yang ada saat ini. Apa-apa yang harus dipelajarinya sata ini adalah 

meliputi isi laporan, frekuensi dan saat-saat laporan tadi dihasilkan, siapa yang membuat 

laporan tersebut, dan siapa saja yang akan menggunakannya, serta dengan tujuan apakah yang 

bersangkutan harus menerima sesuatu laporan tertentu. keterangan lain yang harus diperoleh 

adalah apakah ada informasi-informasi tertentu yang tersaji melalui berbagai laporan tadi, yang 

pada kenyataannya sudah ada di laporan-laporan yang lain. 

Apa yang dilakukan oleh sistem analis dalam mempelajari output yang ada saat ini tersebut ? 

Kumpulkan semua bentuk laporan yang ada. Juga formulir-formulir dan catatan-catatan lain 

yang perlu. Jangan lupa untuk mewawancarai sumber-sumber laporan tersebut, serta semua 

pihak yang menjadi penerima laporan tersebut. 

 

Batasan analisis sistem: 

Aktifitas yang dilakukan dalam analisis sistem harus dapat menjawab pertanyaan umum, sbb: 

1. Sistem baru apakah yang akan dibangun? atau  

2. Sistem apakah yang akan ditambahkan atau dimodifikasi pada sistem lama yang sudah ada? 

 

Untuk itu secara detail harus dijawab pertanyaan-pertanyaan: 

1. Informasi apakah yang dibutuhkan? 
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2. Oleh siapa? 

3. Kapan? 

4. Dimana?  

5. Dalam bentuk apa? 

6. Bagaimana cara memperolehnya? 

7. Dari mana asalnya? 

8. Bagaimana cara mengumpulkannya? 

 

Sumber-sumber fakta yang dapat dipelajari untuk analisis sistem: 

1. Sistem yang ada 

2. Sumber internal lain: orang, dokumen, dan hubungan antara orang-organisasi atau fungsi 

ada 

3. Sumber External: interface dengan sistem lain, seminar, vendor, jurnal, textbook dan 

informasi atau ilmu lain yang berada diluar sistem 

 

Kerangka Analisis: 

1. Analisis terhadap level pembuat keputusan (manajemen organisasi): menganalisa 

organisasi, fungsi dan informasi yang dibutuhkan beserta informasi yang dihasilkan. 

2. Analisis terhadap flow informasi: mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan, siapa 

yang memerlukan, dari mana asalnya. 

3. Analisis terhadap input dan output.  

Dalam analisis ini digunakan teknik dan alat bantu, a.l: interview, questionaire, observation, 

sampling and document gathering, charting (organisasi, flow, dfd, ER, OO, dll), decision table 

and matric. 

 

7. PERANCANGAN SISTEM 

 Analisis sistem digunakan untuk menjawab pertanyaan what? Sedangkan desain 

digunakan untuk menjawab pertanyaan how? Desain berkonsentrasi pada bagaimana system 

dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. 

 

Elemen-elemen pengetahuan yang berhubungan dengan proses desain: 

1. Sumber daya organisasi: bertumpu pada 5 unsur organisasi, yaitu: man, machines, 

material, money dan methods. 

2. Informasi kebutuhan dari pemakai: informasi yang diperoleh dari pemakai selama fase 

analisis sistem. 
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3. Kebutuhan sistem: hasil dari analisis sistem. 

4. Metode pemrosesan data, apakah: manual, elektromechanical, puched card, atau computer 

base. 

5. Operasi data. Ada beberapa operasi dasar data, a.l: capture, classify, arrange, summarize, 

calculate, store, retrieve, reproduce dan disseminate. 

6. Alat bantu desain, seperti: dfd, dcd, dd, decision table dll. 

 

Langkah dasar dalam proses desain: 

1. Mendefinisikan tujuan sistem (defining system goal), tidak hanya berdasarkan informasi 

pemakai, akan tetapi juga berupa telaah dari abstraksi dan karakteristik keseluruhan 

kebutuhan informasi sistem. 

2. Membangun sebuah model konseptual (develop a conceptual model), berupa gambaran 

sistem secara keseluruhan yang menggambarkan satuan fungsional sebagai unit sistem. 

3. Menerapkan kendala2 organisasi (applying organizational contraints). Menerapkan 

kendala-kendala sistem untuk memperoleh sistem yang paling optimal. Elemen organisasi 

merupakan kendala, sedangkan fungsi-fungsi yang harus dioptimalkan adalah: 

performance, reliability, cost, instalation schedule, maintenability, flexibility, grouwth 

potensial, life expectancy. Model untuk sistem optimal dapat digambarkan sebagai sebuah 

model yang mengandung: kebutuhan sistem dan sumber daya organisasi sebagai input; 

faktor bobot terdiri atas fungsi-fungsi optimal di atas; dan total nilai yang harus 

dioptimalkan dari faktor bobot tersebut. 

 

4. Mendefinisikan aktifitas pemrosesan data (defining data processing activities).  

Pendefinisian ini dapat dilakukan dengan pendekatan input-proses-output. Untuk 

menentukan hal ini diperlukan proses iteratif sbb:  

a. Mengidentifikasn output terpenting untuk mendukung/mencapai tujuan sistem 

(system’s goal) 

b. Me-list field spesifik informasi yang diperlukan untuk menyediakan output tersebut 

c. Mengidentifikasi input data spesifikik yang diperlukan untuk membangun field 

informasi yang diperlukan. 

d. Mendeskripsikan operasi pemrosesan data yang diterapkan untuk mengolah input 

menjadi output yang diperlukan. 

e. Mengidentifikasi elemen input yang menjadi masukan dan bagian yang disimpan 

selama pemrosesan input menjadi output. 

f. Ulangi langkah a-e terus menerus samapi semua output yang dibutuhkan diperoleh. 
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g. Bangun basis data yang akan mendukung efektifitas sistem untuk memenuhi kebutuhan 

sistem, cara pemrosesan data dan karakteristik data. 

h. Berdasarakan kendala-kendala pembangunan sistem, prioritas pendukung, estimasi cost 

pembangunan; kurangi input, output dan pemrosesan yang ekstrim 

i. Definisikan berbagai titik kontrol untuk mengatur aktifitas pemrosesan data yang 

menentukan kualitas umum pemrosesan data. 

j. Selesaikan format input dan output yang terbaik untuk desain sistem. 

 

5. Menyiapkan proposal sistem desain. Proposal ini diperlukan untuk manajemen apakah 

proses selanjutnya layak untuk dilanjutkan atau tidak. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam 

penyusunan proposal ini adalah: 

a. Menyatakan ulang tentang alasan untuk mengawali kerja sistem termasuk 

tujuan/objektif khusus dan yang berhubungan dengan kebutuhan user dan desain sistem. 

b. Menyiapkan  model yang sederhana akan tetapi menyeluruh sistem yang akan diajukan. 

c. Menampilkan semua sumber daya yang tersedia untuk mengimplementasikan dan 

merawat sistem. 

d. Mengidentifikasi asumsi kritis dan masalah yang belum teratasi yang mungkin 

berpengaruh terhadap desain sistem akhir. 

Sedangkan format dari proposal desain ini sangat berfariasi akan tetapi mengandung hal-hal 

di atas. 

Prinsip Dasar Desain 

Ada 2 prinsip dasar desain, a.l: 

1. Desain sistem monolitik. Ditekankan pada integrasi sistem. Resource mana yang bisa 

diintegrasikan untuk memperoleh sistem yang efektif terutama dalam cost. 

2. Desain sistem modular. Ditekankan pada pemecahan fungsi-fungsi yang memiliki 

idependensi rendah menjadi modul-modul (subsistem fungsional) yang terpisah sehingga 

memudahkan kita untuk berkonsentrasi mendesain per modul. Sebuah sistem informasi 

dapat dipecah menjadi 7 subsistem fungsional, a.l: data collection, data processing, file 

update, data storage, data retrival, information report dan data processing controls. 

 

Petunjuk umum dalam desain subsistem fungsional sebuah sistem informasi: 

1. Sumber data sebaiknya hanya dikumpulkan sekali sebagai input ke sistem informasi. 

2. Akurasi sumber data sangat tergantung pada banyaknya langkah untuk me-record, collect 

dan prepare data untuk prosessing. Semakin sedikit langkah semakin akurat. 
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3. Data yang  dihasilkan dari sistem berbasis komputer sebaiknya tidak dimasukkan lagi ke 

sistem. 

4. Pewaktuan yang diperlukan untuk mengumpulkan data harus lebih kecil dari pewaktuan 

informasi tersebut diperlukan. 

5. Perlu pemilihan cara pengumpulan data yang paling optimal 

6. Pengumpulan data tidak harus on-line, melainkan tergantung dari kebutuhan informasi. 

7. Semua sumber data harus dapat di validasi dan diedit segera setelah di kumpulkan. 

8. Data yang sudah divalidasi, sebaiknya tidak divalidasi pada proses selanjutnya. 

9. Total kontrol harus segera di cek lagi sebelum dan sesudah sebuah aktifitas prosesing yang 

besar dilakukan. 

10. Data harus dapat disimpan hanya di 1 tempat dalam basis data kecuali ada kendala sistem. 

11. Semua field data sebaiknya memiliki prosedur entri dan maintenance. 

12. Semua data harus dapat dicetak dalam format yang berarti untuk keperluan audit. 

13. File transaksi harus di maintain paling tidak dalam 1 siklus update ke basis data. 

14. Prosedur backup dan security harus disediakan untuk semua field data. 

15. Setiap file non sequential perlu memiliki prosedur reorganisasi secara periodik. 

16. Semua field data harus memiliki tanggal update/akses penyimpanan terakhir. 
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Gambar Siklus Hidup Pengembangan Sistem  
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Bagan Laporan Terdokumentasi Yang Siap Diserahkan Front-End  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Rencana Sistem 

� Komponen Keseluruhan  

- Sumber daya aktual 

diperoleh  

- Dana yang dijalankan  

� Komponen Penerapan   

- Usulan proyek sistem  

- Kelayakan dan skor-skor  

faktor strategis  

Laporan Rancangan Sist General 

� Alternatif ranc. Sist. General yg 

disampaikan sesuai dg 

komponen ranc. sist 

- Keluaran   

- Masukan   

- Proses  

- Database  

- Kontrol  

- Platform Teknologi  

Laporan Analisis Sistem 

� Alasan dan cakupan analisis 

sistem  

� Daftar masalah utama yang 

ditetapkan    

� Pernyataan lengkap & definisi 

kebutuhan pemakai  

� Daftar asumsi kritis 

� Rekomendasi  

 

Laporan Pemilihan &  

Evaluasi Sistem 

� Ringkasan penetapan skor nilai 

sistem  

� Analisis biaya / keuntungan  

� Rekomendasi 

� Jadwal   
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Bagan Laporan Terdokumentasi Yang Siap Diserahkan Back-End  

 

 
 

 
 Laporan Ranc Sist Terinci 

� Spesifikasi terinci & 

fungsional  

- Keluaran (output)  

- Masukan (input)  

- Proses 

- Database 

- Kendali (control) 

- Platform teknologi 

Laporan Implementasi Sistem 

� Rencana Implementasi 

� Deskripsi tugas-tugas 

implementasi  

 


