
TESTING	  DAN	  IMPLEMENTASI	  
SISTEM	  

IMPLEMENTASI SISTEM 



Definisi	  

• Merupakan tahap meletakkan sistem supaya 
siap untuk dioperasikan.
• Merupakan  realisasi  sistem  yang 
berdasarkan  pada  desain  yang  telah 
dibuat.
• Merupakan tahap dimana sistem yang telah 
dirancang  pada  tahap  sebelumnya 
diterapkan,  berupa  perangkat   lunak 
maupun  perangkat  keras  yang  digunakan. 
Dengan penerapan sistem yang dirancang, 
hasilnya dapat dioperasikan dan digunakan 
secara optimal sesuai kebutuhan. 



LANGKAH-‐LANGKAH	  IMPLEMENTASI	  
SISTEM	  

1. Menerapkan rencana 
implementasi

2. Melakukan kegiatan 
implementasi

3. Tindak lanjut implementasi



Menerapkan	  rencana	  implementasi	  
� Bagaimanakah  kelengkapan  infrastruktur  yang 
sudah  ada  seperti:  seluruh  jaringan,  sistem 
kantor  yang  dipakai,  sistem  komunikasi,  dan 
sistem penunjang

� Seberapa  besar  budget  untuk  infrastruktur 
mencatat  semua  biaya  untuk  kebutuhan 
infrastruktur tersebut.

� semua  biaya  yang  akan  dikeluarkan  untuk 
kegiatan implementasi perlu dianggarkan dalam 
bentuk  anggaran  biaya.  Anggaran  biaya  ini 
selanjutnya  juga  berfungsi  sebagai 
pengendalian terhadap biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan.

� Apa  infrastruktur  yang  harus  disiapkan 
mencatat  semua  kebutuhan  yang  harus 
didapatkan/ dibeli



KEGIATAN	  IMPLEMENTASI	  
LANGKAH-LANGKAH :
1.  Pemilihan dan pelatihan personil
2.  Pemilihan tempat dan instalasi hardware 

& software
3.  Pemrograman dan Pengetesan Program
4.  Pengetesan Sistem
5.  Konversi Sistem



PEMILIHAN	  PERSONIL	  (1)	  

•  Karyawan yang sudah ada vs karyawan 
baru

•  Prioritas pada karyawan yang sudah 
ada, dg alasan :

1. Lebih mudah mentransfer karyawan yang 
ada dibanding karyawan baru.

2. Karyawan yang ada sudah memahami 
operasi dari perusahaan

3. Moral karyawan akan meningkat untuk 
posisi baru yang lebih baik.



PEMILIHAN	  PERSONIL	  (2)	  

Tugas personil sistem informasi 
dikelompokkan menjadi 4 :
1. Tugas-tugas INPUT-OUTPUT data, contoh?
2. Tugas-tugas OPERASI. Contoh ?
3. Tugas-tugas PEMROGRAMAN
4. Tugas-tugas ANALISIS SISTEM



PELATIHAN	  KARYAWAN	  

•  Pelatihan (training) VS Pendidikan 
(education)

Pelatihan (training)
v Untuk personil operasi
v Ditekankan pd bagaimana cara mengoperasikan 
sistem

Pendidikan (education)
v Untuk pemakai informasi
v Ditekankan pd bagaimana kerja sistem & apa 
yg diperoleh dari sistem



Pendekatan untuk Pelatihan 
& Pendidikan :	  

1. Ceramah/Seminar 
2. Pelatihan Prosedural (procedural 
training)
3. Pelatihan Tutorial (tutorial training)
4. Simulasi (simulation)
5. Latihan langsung di perkerijaan (on the 
job training)
• Skedul Pelatihan & Pendidikan



Pendekatan untuk Pelatihan & 
Pendidikan : 

1.  Ceramah/Semintar
v  Pendekatan ini memungkinkan pemberi 

ceramah/seminar memberikan pendidikan  
pada banyak orang dalam satu waktu.

v  Pendekatan ini akan lebih baik jika 
personil-personil yang mengikutinya cukup 
banyak dan mempunyai tugas yang seragam 
dan tingkat pendidikan yang setingkat.

v  Perbedaan ceramah dengan seminar sbb :
ü Ceramah lebih bersifat mengungkapkan hal yang 
sudah diterima umum
ü Seminar lebih bersifat pembahasan temuan baru 
untuk mencari titik kebenaran.



Pendekatan untuk Pelatihan & 
Pendidikan : 

2.   Pelatihan Prosedural
v  Pendekatan pelatihan ini menyediakan kepada 

masing-masing personil prosedur-prosedur 
tertulis yang menjelaskan kegiatan personil 
tersebut.

v  Personil-personil ini dapat mengajukan 
pertanyaan baik secara kelompok atau individu 
tentang tugas yang ada pada prosedur tersebut.

3.   Pelatihan Tutorial
v  Pendekatan ini ditujukan kepada masing-masing 

personil secara tatap muka.
v  Pendekatan ini baik untuk tugas yang rumit dan 

penting yang membutuhkan bimbingan langsung
 



Pendekatan untuk Pelatihan & 
Pendidikan : 

4.  Simulasi
v Pendekatan ini dilakukan dengan 
membuat  simulasi  yang  mewakili 
lingkungan/siuasi kerja personil

5.  Latihan  langsung  di  pekerjaan 
(OJT)

v Pendekatan ini dengan meletakkan 
personil  langsung  pada  posisi 
pekerjaannya.

v Personil-personil  yang  dilatih 
diberi penjelasan dan instruksi 
tentang  apa  yang  harus 
dikerjakannya  yang  langsung 
dipraktekkan pada situasi kerja 
yang sebenarnya.

 



Pendekatan untuk Pelatihan & 
Pendidikan : 

Skedul Pelatihan & Pendidikan :

1. Siapa yg akan dilatih / didik?
2. Subjek / materi pelatihan/pendidikan
3. Tanggal dan waktu
4. Lokasi
5. Pendekatan pelatihan/pendidikan ?
6. Instruktur ?



Pemilihan	  tempat	  dan	  instalasi	  
hardware	  &	  so>ware	  

v Pemilihan Tempat HW & SW
Tempat HW & SW dari SI perlu ditentukan dan 
disiapkan. Keamanan fisik dari tempat perlu 
juga dipertimbangkan. 

v Instalasi HW & SW
Setelah tempat disiapkan, maka selanjutnya 
dilakukan Instalasi (pemasangan) dari HW & 
SW 



Pemilihan	  tempat	  dan	  instalasi	  hardware	  &	  
software	  

• Tetapkan tempat (yang aman secara 
fisik)……….?
• Pengatur udara (AC)
• Penerangan
• Pendeteksi kebakaran
• UPS
• Telepon, dll



Pemrograman	  dan	  Pengetesan	  
Program	  

• Pemrograman  :  kegiatan  menulis 
kode program yang akan dieksekusi 
oleh komputer.

• Kode didasarkan dokumentasi yang 
disediakan oleh analis dari hasil 
desain sistem.



PENGETESAN	  PROGRAM	  

•  Kesalahan  dari  program 
dikelompokkan :
1. Kesalahan bahasa
2. Kesalahan sewaktu proses
3. Kesalahan logika

•  Tingkat pengetesan :
1. Pengetesan Modul
2. Pengetesan  unit  atau  pengetesan 

program



PENGETESAN	  SISTEM	  

v Tes  sistem  dilakukan  untuk  memeriksa 
kekompakan  atau  hubungan  antara  komponen 
dari SI. 

v Tujuannya  untuk  memastikan  bahwa  elemen-
elemen  /  komponen-komponen  SI  telah 
berfungsi sesuai dengan yg diharapkan.

 

v  Kumpulan  dari  semua  program  yang 
terintegrasi  ditest  kembali  untuk  melihat 
apakah  program  dapat  menerima  input  dan 
dapat memberikan output program lain



Konversi	  Sistem	  
 

v  Proses  konversi  sistem  merupakan  proses  untuk 
meletakkan  sistem  baru  supaya  siap  mulai  untuk 
dapat digunakan.

v  Ada beberapa pendekatan untuk melakukan konversi 
sistem :
1. Konversi Langsung
2. Konversi Paralel
3. Konversi Percontohan
4. Konversi Bertahap

v  Hal -hal yg dilakukan pada konversi sistem : 
1. Konversi dokumen dasar
2. Konversi file
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Konversi	  Sistem 

1. Konversi Langsung
v Pendekatan konversi langsung dilakukan 
dengan  mengganti  sistem  yang  lama 
dengan sistem yang baru.

v Kebaikan :
ü  Waktu konversi cepat
ü  Biaya konversi tidak mahal

v Kelemahan :
ü  Dihadapkan  pada  resiko  yang  tinggi 
jika sistem yang baru tersebut gagal 
beroperasi  sebagaimana  yang 
diharapkan.



Konversi	  Sistem	  

2. Konversi Paralel
v Pendekatan dengan 
mengoperasikan sistem yang baru 
bersamaan dengan sistem yang 
lama pada periode waktu 
tertentu.

v Bila sistem yang baru telah 
dapat beroperasi dengan baik, 
barulah sistem yang lama 
dihentikan.

v Kebaikan :
ü Jika sistem yang baru gagal dioperasikan 
maka sistem yang lama masih bisa dipakai.

v Kelemahan :
ü Biaya yang dikeluarkan sangat 
besar, karena menjalankan dua 
sistem yang sama sekaligus



Konversi	  Sistem	  	  
3. Konversi Percontohan
v Pendekatan konversi dilakukan bila sistem yang baru 
akan  diterapkan  pada  beberapa  area  yang  terpisah. 
( misal pada beberapa cabang perusahaan)

v Sistem yang baru diterapkan di satu tempat(cabang) 
terlebih dahulu, jika sudah sukses baru diterapkan 
ditempat (cabang) yang lain

v Kebaikan :
ü Jika sistem yang baru gagal 
dioperasikan pada satu 
tempat(cabang) maka tempat (cabang) 
yang lain tetap aman.

v Kelemahan :
ü  Waktu konversi bisa lama



Konversi	  Sistem	  
4. Konversi Bertahap
v Pendekatan  konversi   bertahap  dilakukan  dengan 
menerapkan masing-masing modul sistem yang baru 
(sub-sistem) yang berbeda secara urut.

v Tiap-tiap modul dioperasikan terlebih dahulu dan 
bila sukses akan disusul oleh modul yang lainnya 
(begitu  seterusnya  sampai  semua  modul  berhasil 
dioperasikan)

v Kebaikan :
ü Jika  modul  sistem  yang  baru 
gagal  dioperasikan  maka  sistem 
yang lama masih bisa digunakan.

v  Kelemahan :
ü  Waktu konversi bisa lama



Tindak Lanjut Implementasi 

v Tindak  lanjut  dari  implementasi  sistem 
adalah  melakukan  tes  penerimaan 
(acceptance test). Tes ini berbeda dg tes 
yg  sebelumnya.  Pada  tes  ini  dilakukan 
dengan  menggunakan  Data  yg  sebenarnya 
dalam jangka waktu tertentu.

v Setelah  tes  tsb  dilakukan,  maka  perlu 
diselenggarakan  suatu  Rapat  Penerimaan 
(acceptance  meeting),  dimana  rapat  ini 
merupakan  acara  penyerahan  sistem  dari 
pihak pengembang ke pihak pengguna



Dukungan	  Informasi	  untuk	  User	  

• Help	  desk	  
• On-‐line	  help	  
• BulleCn	  boards	  dan	  mekanisme	  pendukung	  
lainnya	  


