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Sistem Informasi

• Suatu sistem adalah kombinasi sumber daya
(entitas) untuk mengkonversi input menjadi
output (informasi).

• Dalam setiap sistem, masing-masing bagian
sistem saling berkoordinasi untuk
menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan ataupun
fungsi.

• Informasi yang dihasilkan ditujukan ke bagian
dalam organisasi yang relevan ataupun pihak
yang membutuhkan informasi



Pengembangan Sistem Informasi

• Suatu proses pengaplikasian teknologi
informasi untuk suatu tujuan atau
menyelesaikan suatu masalah. 

• Memilah suatu masalah yang besar dan
kompleks menjadi beberapa bagian kecil
yang dapat diatur.

• Mengapa perlu pengembangan sistem ?



Personal dalam Pengembangan Sistem

1.Project Coordinator 
2.System Analyst & Design 
3.Programmer 
4.Network Designer 
5.Technician (Hardware) 
6.Database Administrator 
7.Documenter 
8.Software Tester 
9.Graphic Designer 



The Systems Development Life Cycle
Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu
metode yang tersusun lengkap dengan teknik-teknik
yang dikembangkan untuk mengatur siklus hidup dari
suatu sistem informasi

Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu
metode yang tersusun lengkap dengan teknik-teknik
yang dikembangkan untuk mengatur siklus hidup dari
suatu sistem informasi
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System Identification, Selection, and 
Planning



System Identification, Selection, and 
Planning

System Identification / Identifikasi Sistem
Suatu proses digunakan untuk mengidentifikasi peluang
mengembangkan proyek-proyek sistem untuk memecahkan
permasalahan. Proses ini bervariasi pada setiap organisasi
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Selection / Seleksi
Proses memilih untuk menerapkan ukuran-ukuran evaluasi
kepada proyek-proyek yang bersifat kritis dan mendukung
misi organisasi, sasaran, dan sasaran hasil
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Systems Planning / Perencanaan Sistem
Mengembangkan rencana formal untuk menciptakan
proyek sistem informasi terpilih. Beberapa organisasi
menyebutnya sebagai proses berkala untuk identifikasi, 
pemilihan, dan Perencanaan Sistem “Informasi
perencanaan (ISP)”
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System Identification, Selection, and 
Planning

Ukuran-ukuran untuk mengevaluasi dan memilih suatu proyek sistemUkuran-ukuran untuk mengevaluasi dan memilih suatu proyek sistem



Systems Analysis



Systems Analysis

Mengumpulkan Persyaratan-persyaratan Sistem (System 
Requirements)
Suatu kombinasi metode-metode digunakan: 
- Wawancara :diskusi-diskusi dengan stakeholders  
- Kuesioner; survei untuk menilai penggunaan dan sikap-sikap
- Observasi :mengamati proses dan penggunaan sistem
- Analisa Dokumen :meninjau ulang dokumen yang ada
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Mengumpulkan Persyaratan-persyaratan Sistem (System 
Requirements) Kombinasi dari metode-metode : 

• Critical Success Factors (CSF’s) – suatu proses tentang
pewawancaraan, perekaman, dan penelitian, dan
menggabungkan faktor-faktor yang digambarkan sebagai
kritis oleh personil pada semua tingkat dari suatu organisasi

• Joint Application Design (JAD) - suatu metoda bagi para
pengguna dan analis di suatu ruang pertemuan bersama-
sama untuk menggambarkan persyaratan-persyaratan. 
Metoda ini sangat mengurangi waktu

Mengumpulkan Persyaratan-persyaratan Sistem (System 
Requirements) Kombinasi dari metode-metode : 

• Critical Success Factors (CSF’s) – suatu proses tentang
pewawancaraan, perekaman, dan penelitian, dan
menggabungkan faktor-faktor yang digambarkan sebagai
kritis oleh personil pada semua tingkat dari suatu organisasi

• Joint Application Design (JAD) - suatu metoda bagi para
pengguna dan analis di suatu ruang pertemuan bersama-
sama untuk menggambarkan persyaratan-persyaratan. 
Metoda ini sangat mengurangi waktu



Systems Analysis - Critical Success 
Factors



Systems Analysis - Joint Application 
Design

• JAD adalah suatu jenis yang khusus suatu pertemuan kelompok di mana
semua (kebanyakan) para pemakai mengalami satu analis pada waktu yang 
sama

• Para pemakai bersama-sama menggambarkan dan menyetujui persyaratan-
persyaratan sistem atau desain untuk mengurangi desain waktu
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System Analysis – Modeling 
Organizational Data 

The ERD Diagram
Suatu alat digunakan untuk mengidentifikasi relasi antar entitas
untuk membantu di dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi dan
database 
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Requirements, Data, Data Flows, 
Processing Logic



System Design



System Design - Designing Forms and 
Reports

Forms – suatu dokumen bisnis yang digunakan untuk
masukan sistem dengan data sesuai dengan organisasi
Forms – suatu dokumen bisnis yang digunakan untuk
masukan sistem dengan data sesuai dengan organisasi

Reports – satu keluaran dari sistem biasanya dalam
bentuk tabel
Reports – satu keluaran dari sistem biasanya dalam
bentuk tabel



System Design - Designing Interfaces and 
Dialogues

An Example of a User Interface - GoogleAn Example of a User Interface - Google



System Design - Designing Databases 
and Files



System Design – Designing Processing 
Logic

Processing Logic / Logika Proses
Pengolahan dan operasi logik dari suatu sistem informasi
adalah langkah-langkah dan prosedur-prosedur untuk
mengubah bentuk data mentah masuk ke dalam informasi yang 
dimodifikasi atau yang baru
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Processing Logic Example / Contoh Logika Proses
Describes the steps for calculating a GPA

1. Obtain the prior grade point average, credits hours 
earned, and list of prior courses

2. Obtain the list of each current course, final grade, and 
course credit hours

3. Combine the prior and current credit hours into 
aggregate sums

4. Calculate the new grade point average
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System Implementation



System Implementation – Programming 
and Testing

Software Programming – pembuatan perintah dari
desain logika pemograman yang menggunakan
bermacam bahasa pemrograman
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dirancang untuk mengidentifikasi error dan validasi
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System Implementation – System 
Conversion

Pendekatan Konversi – proses tentang pengambilan
informasi dari satu sistem lama untuk menggantikan
suatu sistem yang baru, dapat secara manual dan/atau
metode otomatis
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System Implementation – System 
Documentation
System Documentation / Dokumentasi Sistem
Kumpulan dari materi-materi satu sistem informasi untuk
mendukung operasi dan pengembangan yang berkelanjutan
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mendukung operasi dan pengembangan yang berkelanjutan

Documentation Types / Tipe Dokumentasi
• User and reference guides – Langkah-langkah instruksi untuk

menggunakan fitur sistem dan fungsi
• User training and tutorials – manual dan latihan yang dirancang

untuk melatih para pengguna dan membangun kemampuan/ 
wewenang di dalam penggunaan sistem. Pedoman Latihan ini dapat
didukung oleh suatu database dengan menggunakan data yang 
sebenarnya

• Installation procedures and trouble-shooting suggestions –
manual-manual dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk
mendukung teknis di dalam menerapkan dan memecahkan masalah
selama pengoperasian sistem
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System Implementation – System Training

Training Approaches – proses yang digunakan untuk
mendidik para pengguna di dalam proses bisnis yang baru dan
fitur sistem serta fungsi sistem tentang kemampuan/ wewenang
untuk memastikan operasional sistem berjalan sesuai kebutuhan
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System Maintenance / Pemeliharaan Sistem



System Maintenance / Pemeliharaan
Sistem

System Maintenance  / Pemeliharaan Sistem
Proses dimana suatu sistem berjalan sebagaimana
mestinya. Beberapa bentuk dari pemeliharaan sistem
ditunjukkan di bawah
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Kriteria Pemilihan Metodologi yang Tepat

• Kebutuhan Pengguna yang Jelas
• Penggunaan Teknologi
• Kompleksitas
• Kehandalan
• Jadual
• Ketersediaan Waktu
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