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TINJAUAN UMUM
PENGEMBANGAN SISTEM

2. 1. PERLUI{YA PENGEMBANGAN SISTEM

Pengembangan sistem (systents developntent) dapat berarti men),usun
suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan
atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau
diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut ini.

1. Adanya permasalahan-permasalahan Qtroblenrs) yang timbul di sistem yang
lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa:
a. Ketidakberesan.

Kctidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistsm yang lama
tidak dapat beroperasi sesuai dongan yang diharapkan. Ketidak beresan ini
dapat berupa:
- kecurangan-kecurangan discngaja yang menyebabkan tidak amannya

harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang
terjamin;

- kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yangjuga dapat menyebabkan
kebcnaran dari data kurang terjamin;

-  t idak ef is icnnya opcrasi ;
- t idak ditaatinya kebijaksanaan manajenen yang telah ditetapkan.

b. Pertumbuhan organisasi.
Pertumbuhan organisasi yang menycbabkan harus disusunnya siste m lanr:.
baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan inlormasi
yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan
prinsip akuntansi yang baru. Karena adanya perubahan ini, maka menye-
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babkan sistem yang lama tidak efektif lagi, sehingga sistem yang lama sudah
tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan
manajemen.

Untuk meraih kesempatan-kesempatan (opportunities).
Teknologi informasi telah berkembang dengan cepatnya. Perangkat keras
komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi telah begitu cepat
berkembang. Organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi ini
perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi sehingga dapat
mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh
manajemen. Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan informasi atau efisien-
si waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana
rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada.
Bila pesaing dapat memanfaatkannya, sedang perusahaan tidak dapat
memanfaatkan teknologi ini, maka kesempatan-kesempatan akan jatuh ke
tangan pesaing. Kesempatan-kesempatan ini dapat berupa peluang-peluang
pasar, pelayanan yang meningkat kepada langganan dan lain sebagainya.
Adanya instruksi-instruksi (directives).
Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-
instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi, seperti misalnya
peraturan pemerintah.

Berikut ini dapat digunakan sebagai indikator adanya permasalahan-
permasalahan dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih, sehingga menye-
babkan sistem yang lama harus diperbaiki, dit ingkatkan bahkan diganti keseluru-
hannya. Indikator-indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- keluhan dari langganan;
- pengiriman barang yang sering tertunda;
- pembayaran gaji yang tcrlambat;
- Iaporan yang tidak tepat waktunya;
- isi laporan yang sering salah;
- tanggungjawab yang tidakjelas;
- waktu kerja yang berlebihan;
- ketidak beresan kas;
- produktivitas tenaga kerja yang rendah;
- banyaknya pekerja yang menganggur;
- kegiatan yang tumpang tindih;
- tanggapan yang lambat terhadap langganan;
- kehilangan kesempatan kompetisi pasar;
- kesalahan-kesalahan manual yang tinggi;
- persediaan barang yang terlalu tinggi;
- pemesanan kembali barang yang tidak efisien;
- biaya operasi yang tinggi;
- file-file yang kurang teratur;

-).
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- keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran;
- bertumpuknya back-order ( tertundanya pengiriman karena kurangnya

persediaan barang);
- investasi yang tidak efisien;
- peramalan penjualan dan produksi tidak tepat;
- kapasitas produksi yang mengan ggur (idle capacities);
- pekerjaan manajer yang terlalu teknis;

Karena adanya permasalahan, kesempatan atau instruksi, maka sistem yang baru
perlu dikembangkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang
timbul, meraih kesempatan-kesempatan yang ada atau memenuhi instruksi yang
diberikan.

Permasa  L  ahan

Keseffpatan

I n s t r u k s i

memecahkan masatah

meraih kesempatan

memenuh i  ins t ruks i

Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi
peningkatan-peningkatan di sistem yang baru. peningkatan-peningkatan ini
berhubungan dengan PIECES (merupakan singkatan untuk memudahkan

I
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mengingatnya), yaitu sebagai berikut ini I

- Performance (kinerja), peningkatan terhadap kinerja (hasil kerja) sistem yang
baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput dan
response time. Throughpul adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan
suatu saat tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda dian-
tara dua transaksi atau pekerjaan ditambah ddngan waktu response untuk
menanggapi pekerjaan tersebut.

- Infonnation (informasi), peningkatan terhadap kualitas informasi yang disaji-
kan.

- Econonty(ekonomis), peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntun-
gan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi.

- Control (pengendalian), peningkatan terhadap pengendalian untuk mendetek-

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

- Efficiency (efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda
dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya
yang digunakan, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya terse-
but digunakan dengan pemborosan yang paling minimum. Efisiensi dapat
diukur dari ouputnya dibagi dengan inputnya.

- Sewices (pelayanan), peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
sistem.

2.2. PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM

Sewaktu Anda melakukan proses pengembangan sistem, beberapa prin-
sip harus tidak boleh dilupakan. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut ini I

1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen.
Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi
dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung
kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Pada waktu Anda mengembang-
kan sistem, maka prinsip ini harus selalu diingat.

2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar.
Sistem informasi yang akan Anda kembangkan membutuhkan dana modal
yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir.

l 'J"ffr"y L. Whitten, l.onnie D. Bentley,'I'homas I.M. Ho, Svstenrs Analvsis & Desiqn

Methods, (St. l,ouis: Times Mirror/Mosby College Publishing, 1986), hal. 107-113.

2'rvid.,n,i.. :Lr,-rz3
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Sistem yang dikembangkan ini merupakan invcstasi modal yang bcsar. Seperti
halnya dengan invetasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, maka
setiap investasi modal harus mempertimbangkan 2 hal berikut ini.
a. Semua alternatip yang ada harus diinvestigasi.

Bila alternatip yang ada diabaikan dan sudah terlanjur menanamkan dana
ke suatu proyek investasi tertentu, maka investor akan kehilangan kesempa-
tan untuk mcnanamkan dananya ke investasi yang lain. Ekonom menyebut
hal ini dengan istilah biaya kesempatan (opporlunity cost). Misalnya Anda
mempunyai dana sebesar Rp X,- dan bila diinvestasikan ke proyek A akan
mendapatkan keuntungan sebcsar Rp A,-, maka Rp A,- ini yang disebut
dengan opporturtity cost. Brla Anda tidak menginvestasikan dana Anda
sebesar Rp X,- tersebut ke proyek A. tetapi ke proyek B, maka proyek B
harus memberikan hasil lebih besar dari opportwtity cost yang hilang akibat
tidak diinvestasikan ke proyek A. Oleh karena itu dari beberapa alternatipr
investasi yang ada harus diinvestigasi untuk menentukan alternatip yang
terbaik atau yang paling menguntungkan.

b. Investasi yang terbaik harus bernilai.
Belum tentu alternatip terbaik merupakan investasi yang menguntungkan.
Investasi terbaik ini memang menguntungkan dibandingkan dengan alterna-
tip yang lainnya, tetapi untuk investasi terbaik ini sendiri harus juga diukur.
Invcstasi ini baru dikatakan menguntungkan bila bernilai yang arrin)a
manfaat (benefit) atau hasil baliknya lcbih besar dari biaya untuk mompcro-
lehnya (cost). Cost-benefit analysis atau cost- effectiv,eness analysis dapat
digunakan untuk menentukan apakah proyek invcstasi tersebut bernilai
atau tidak.

3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik.
Manusia morupakan faktor  utan.ra yang menentukan bcrhasi l  t idaknya suatu
sistem, baik dalam proscs pengembangannya, penerapannya, maupun dalam
proscs operasinya. Olch karena itu orang vang terl ibat dalam pengombangan
maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang
pcrmasalahan-pcrmasalahan yang ada dan terhadap solus i -so lus i  yang mung-
kin dilakukan. Terdidik disini bukan bcrarti harus secara formal duduk di
pcrguruan tinggi, tetapi dapat dilakukan secara latihan kerla (ort-t lrc-job traitt-
ittg). Analis sistem harus mcmpunyai pendidikan terhadap masalah yang
dihadapinya. Tidaklah mungkin seorang analis sistem akan mengembangkan
suatu s is tem informasi  b isn is  tanpa mempunyai  pengetahuan sedik i tpun ten,
tang bisnis atau akan mengembangkan sistem informasi akuntansi tenpJ
mengctahui pengetahuan sedikitpun tentang akuntansi dan teknologi kompur-
er. Bagaimana mungkin nantinya analis sistem ini akan berkomunikasi dengan
manajemen dan progottnter yang akan membuat programnya. Demikian juga
dengan pemakai sistem harus merupakan orang yang terdidik tentang sistcm
ini dan dapat dilakukan dcngan memberikan on-the-job training kepada
mereka tentang cara menggunakan sistem yang diterapkan.

4. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengem-
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bangan sistem.
Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja
dan melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu teant untuk mengerja-
kannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan
koordinasi kerja yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan
berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini sebelum proses pengemban-
gan sistem dilakukan, maka harus dibuat terlebih dahulu skedul kerja yang
menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang akan
dilakukan, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai
dengan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. Siklus
atau daur hidup pengembangan sistem (Systents Development Life Cycle atau
SDLC) umumnya menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas kerja
yang harus dilakukan. Beberapa nrcthodologt pengembangan sistem juga
menyediakan lebih terinci konsep kerja yang harus dilakukan dalam proses
pengembangan sistem.

5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut.
Prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip nomor 4, tetapi t idaklah
demikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem di prinsip nomor 4
menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan dan langkah-langkah ini
dapat saja tidak harus urut, tetapi dapat dilakukan secara bersama-sama.
Ingatlah waktu adalah uang. Misalnya di dalam pengembangan sistem, peran-
cangan output merupakan tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan
perancangan file. Ini tidak berarti bahwa semua output harus dirancang
semuanya terlebih dahulu baru dapat melakukan perancangan file, tetapi
dapat dilakukan secara serentak, yaitu sewaktu proses perancangan output
masih dilakukan, hasil perancangan output yang telah selesai dapat digunakan
untuk merancang file. Contoh yang lainnya, yaitu sewaktu proses pengadaan
hardware dilakukan, tidak berarti proses pengembangan sistem yang lainnya
dihentikan hanya untuk menanti datangnya hardware yang dibutuhkan, tetapi
dapat dilakukan perancangan lainnya yang tidak tergantung dengan kebera-
daan hardware.

6. Jangan takut membatalkan proyek.
Umumnya hal ini merupakan pantangan untuk membatalkan suatu proyek
yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau
membatalkannya memang harus dievaluasi dengan cermat. Untuk kasus-kasus
yang tertentu, dimana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan
karena sudah tidak layak lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan-
raguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah
terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-
sia. Ekonom menyebut dana yang sudah terserap ini dengan istilah surrk cosl
dan sunk cost ini tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan, karena biaya ini sudah tidak dapat ditarik kembali. Jika proyek
yang tidak layak masih terus dilanjutkan lagi, maka dana berikutnya yang
terserap akan sia-sia.
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7. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem.
Kegagalan untuk membuat suatu dokumentasi kerja adalah salah hal yang
sering terjadi dan merupakan kesalahan krit is yang dibuat oleh analis sistem.
Banyak analis sistem yang membicarakan pentingnya dokumentasi. Mereka
membuat dokumentasi hasil dari analisis setelah mereka selesai mengembang-
kan sistemnya dan bahkan ada yang tidak membuat dokumentasi ini. Doku-
mentasi ini seharusnya 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 sisrem. Dokumenrasi yang
dibuat dan dikumpulkan selama proses dari pengembangan sistem dapat
digunakan untuk bahan komunikasi antara analis sistem dengan pemakai
sistem dan dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan pemakai sistem.

2.3. SIKLUS HIDUP PENGEMBANGAN SISTEM

Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupa-
kan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat mema-
kan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.
Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan dari' mulai' sistem itu
direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan dan dipe-
lihara. Bila operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul kembali
permasalahan-permasalahan yang kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap
pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk
mengatasinya dan proses ini kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap peren-
canaan sistem. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem (systents l ife
cycle). Daur atau siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan suatu
bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan rangkah-
langkah di dalam tahapan tersebut dalam proses pengembangannya.

Ide dari svstett$ life cycle adalah sederhana dan masuk akal. Di -r-y5tc/1r'
lift cycle, tiap-tiap bagian dari pengembangan sisrem dibagi menjadi beberapa
tahapan kerja. Tiap-tiap tahapan ini mempunyai karakteristik tersendiri. Tahapan
utama siklus hidup pengembangan sistem dapat terdiri dari tahapan perencanaan
sistem (systems planning), analisis sistem (systents analysis), desain sistem (sys-
terns desigt), seleksi sistem (systents selection), implementasi sistem (g,sterns
irttplertrcrtation) dan perawatan sistem (systents nwintenance). Tahapan-tahapan
seperti ini sebenarnya merupakan tahapan di dalam pengembangan sistem teknik
(engitrceittg systents). Pengembangan konstruksi dari gedung, jaringan transmisi
tenaga listrik, mesin-mesin dan pabrik-pabrik kimia merupakan contoh dari
pengembang an engineeing systen$ . Tampak bahwa daur hidup dari sistem teknik
dan sistem informasi dapat sama atau mirip. Hal ini t idaklah kebetulan, karena
proses pengembangan sistem informasi adalah proses teknik dan proses semacam
ini harus mengikuti langkah-langkah yang sama serta prinsip-prinsip umum dari
sistem teknik. Istilah software engineeing merupakan proses pengembangan
perangkat lunak yang merupakan subsistem dari pingembangan siite- informa-
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si. Jika ditinjau kembali siklus pengembangan sistem sejak tahun 1970 yang
diusulkan oleh beberapa penulis, maka akan didapatkan kesamaan dengan siklus
di sistem teknikl.

Sebelum dibahas siklus pengembangan sistem yang akan digunakan di
buku ini, terlebih dahulu akan disajikan beberapa siklus pengembangan sistem
dari beberapa penulis sejak tahun 1970. Penyajian beberapa siklus pengemban-
gan sistcm ini akan berguna sebagai perbandingan dengan yang digunakan di
buku ini.

1910. J. F Kelly, CotnputeizedMarngentail h{tnrntiotr Systents, (MacMilan,
1970), dikutip oleh A. Zrya Aktas, Struclured Analysis & Design of Infonrru-
tion Systems, (NJ: Prentice-Hall, 1987):

1. Penel i t ian s istcnr (systems survey).

a.  I )ef in is i  ruang- l ingkup (scope def inr t ion).

b.  Studi  pencl i t ian (survey study).

2.  Anal is is  dan desin s isten' )  (system analysis and dcsrgn).

a .  S tud i  penc l i t i an  ( su rac )  s rudv ) .

b .  Pcngun rpu lan  da ta  dan  ana l i s i s  ( da ta  co l l c c t i on  and  ana l ys i s ) .

c.  Dcsain s istcnr (systent  design).

d.  Rencana impleme ntasi  ( implcmcntat ion plannrrrg) .

3.  I 'cngembangan s istenr (systenr devekrpnrcnt) .

a.  I 'cngembangan (development) .

b.  Pengetesan ( test ing).

c. Pengoperasian sistent baru (cutover).

d. Perawatan (maintenance).

1970. Martin L. Rubin, Thomas Harrel (editor), Irttroductiott to Tlre S),stcnr Lift:
Cicie (Volume 1; London: Brandon/Systems Prcss):

1. Konsepsi  s istem (system corrcept ion).

2.  Anal is is  pendahuluan (prel iminary analysis) .

a.  Pendcf inrs ian ntasalah pendahuluan (prel int inary problent  def in i t ion).

b.  Invest igasi  ( invest igat ion).

c. Persiapan usulan sistem (system proposal preparation).

3.  Desain s istem (system design).

a.  Anal is is  ter inci  (detai led analysis) .

b.  Mendesain keputusan (design decis ion).

?
" 'Z iya A.  Aktas,  Structured Analvsrs and Design of  Informat ion Svstenrs,  (New . lcrscy

Prent ice- I la l l .  1987).  hal .  13-18.
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c. Mendesign sasaran (design objective).

d. Rancang bangun sistem (system specifications).

4. Pemrograman (programming).

a. Memecahkan kembali rancang bangun (resolve specification).

b. Mengembangkan bagan alir secara gans besar (develop macro flowchart).

c. Menulis instruksi program (write program instructions).

d. Merakit program (assemble program).

e. Mempersiapkan data untuk tes (prepare rest data).

f. Melakukan pengetesan (make test run)

g. Mengecek hasil (checl: result).

h. Mendiagnosa kesalahan (diagnose errors).

i. Membetulkan program (correct program).

j. Memulai pengetesan sistem (begin system testing).

5. l)okumentasi (documentation).

6. Instalasi sistem (systent installation).

7. Operasi sistem (system operation).

1978. Robert G. Murdick , Thomas C. Fuller, Joel E. Ross, Frank J. Winnermark,
Accounting Information Systents, (NJ: Prentice-hall) :

l .  Tahap studi  (study phase. ; .

a. Studi tujuan dan masalah organisasi (study organization goals and problents).

b. Studi sumber daya dan kesempatan yang dimiliki perusahaan (study conlpany

resources and opportunities).

c.  Studi  kenrampuan komputer yang dint i l ik i  (s tudy contputer  capabi l i t ies) .

d.  Mempersiapkan usulan untuk studi  design SIM (prepare proposal  for  MIS dcsrgrr

stuoy).

2. Tahap desain kotor (gross design phase).

a.  Mengenal  subsistem-subsistenr drbutul rkan ( ident i fy  required subsistems).

3.  Tahap desain ter inci  (detai led design phase).

a. Menyebarkan kepada organisasi tentang sifat dari proyek yang mempunyai nrasa

depan inr (disseminate to the organization the nature of the prospective projecr).

b. Mengenal kriteria prinsip dan dominanyangperlu dipertimbangkan untuk SIM

(identify dominant and principal trade-off criteria for the MIS).

c. Mendefinisikan kembali subsistem-subsistem dengan lebih rinci (redefine the

subsistems in great detail).

d.  Tentukan t ingkat  otomat is yang memungkinkan untuk masing-masing kegratan arau

transaksi (determine the degree of automation possible for each activiry or rrans-

action).

e. Desain basis data atau file induk (design rhe dara base or mater file).

f. Membuat model dari sistem secara kuantitatif (model the system quantitatively).

g. Kembangkan dukungan untuk komputer (develop computer support).

h. Terapkan format dari input dan output (establish input and output formats).

i. Mengetes sistem (test the s)Etenl).
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j. Usulkan struktur organisasi formal untuk mengoperasikan sistem (propose the

formal organization structure to operate the system).

k. Dokumentasikan desain terinci ini (document the detailed design).

4. Tahap implementasi (implementation phase).

a. Rencanakan urut-urutan implementasi (plan the implementation sequence).

b. Mengatur implementasi (organize for implementation).

c. Mengembangkan prosedur untuk proses instalasi (develop the procedures for the

installation process).

d. Melatih personil operasi (train operating personnel).

e. Mendapatkan perangkat keras (obtain hardware).

f. Mengembangkan perangkat lunak (develop the software).

g. Mendapatkan formulir yang telah ditentukan di desain terinci atau mengembang-

kan formulir bila diperlukan (obtain forms specified in detail design or develop

forms as necessary).

h.  Mendapatkan data dan menrbuat f i le  induk (obtarn data and col ls t ruct  the n)astcr

file).

i. Mengetes sistem sebagian-bagian (test rhe sysrem by parts).

j .  Mengetes s istem secara keseluruhan ( test  the complete system).

k.  Memulai  mengoperasikan SIM yang baru (cut  over ro the new MIS).

l .  Mencar i  kesalahan s istenr (debug the system).

m. Mendokumentasikan SIM yang dioperasikan (document the operat ional  MlS.

n.  Mengevaluasi  s istem yang sedang dioperasikan (evaluate the systent  in opcrarron).

1,980. Charles L. Biggs, Evan G. Birks, William Atkins, Managing the Systents
Development Process, (NJ: Prentice-hall):

1. Perencanaan sistem (systems planning).

a. Investigasi awal (initial investigation).

b. Studi kelayakan (feasibility study).

2.  Kebutuhan-kebutuhan s istem (systems requirements) .

a. Operasi dan analisis sistem (operations and systcnt analysis).

b.  Kebutuhan-kebutuhan pemakai  (user requrrements) .

c.  Pendekatan dukungan secara teknik ( technical  supporr  approach).

d. Design secara konsep dan kaji ulang paket (conceptual design and package re-

uew).

e.  Peni la ian al ternat i i  dan perencanaan (al ternatrves evaluat ion and planning).

3.  Pengembangan s istenr (systems development) .

a. Rahcang bangun sistem secara teknis (systent technical specifications).

b. Rancang bangun aplikasi (applications specifications).

c. Pemrograman aplikasi dan pengetesan (applications programming and testing).

d. Prosedur pemakai dan pengendalian (user procedures and controls.

e. I-atihan untuk pemakai (user training).

f .  Perencanaan implementasi  ( implemenrar ion planning).
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g. Perencanaan konversi (conversion planning).

h. Pengetesan sistem (systems test).

4. Implementasi sistem (systems implementation).

a. Konversi dan tahap implementasi (conversion and phase implementation).

b.  I 'erbaikan dan pembetulan (ref inemenr and runing).

c. Kali ulang setelah ilrrplenrentasi (post implenrentation review).

5.  Perawatan s istem (systems ntaintenance).

1980. Enid Squire, Introducing Systems Desigtt, (Massachusetts: Addison-Wesley):

1. Mengajukan desain dam implementasi proyek (request for project design & imple-

mentatron).

2. Studi kelayakan (feasibilty study).

3. Merencanakan dan memproyeksikan perkiraan biaya (planning and project cost

est imat ion).

4. Desain dan pengembangan sistem (system design & developurent).

5.  Implementasi  s istem (system implementat ion).

6. Perawatan sistem (syttem maintenance).

1982. Joseph W. Wilkinson, Accoutttitry and Infomrution Systents, (New York:
John Wiley & Sons):

1. Perencanaan sistem (systems planning).

2. Analisis sistem (systems analysis).

a. Penelitian terhadap sistem yang ada (suwey of present system).

b. Analisis dari temuan penelitian (analysis of survey findings).

c.  Ident i f ikasi  kebutuhan-kebutuhan informasi  ( ident i f icat ion of  inforrnat ion necds).

d.  Ident i f ikasi  kebutuhan s istem ( ident i f icat ion of  systenr requirenrents) .

e.  Penyerahan laporan anal is is  s istcnr (subn'rss ion of  systern analysis repol t ) .

3.  Desain s istern (systems design).

a.  Evaluasi  dar i  a l ternat i f  desain (evaluat ion of  design al ternat ives).

b.  Peniapan rancang bangun desain (preparat ion of  design speci f icatrons).

c. Penyerahan laporan desain sistem (submission of system design report).

4. Justifikasi dan seleksi sistem (systems justification and selection).

a. Penentuan kelayakan desain (determination of design feasibility).

b. Permintaan usulan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak (solicitation clf

hardware and software proposals).

c. Evaluasi usulan-usulan sistem (evaluation of system proposals).

d. Penyeleksian perangkat lunak dan perangkat keras untuk sistem (selection of

system hardware and sofware).

5. Implementasi sistem (systems implementation).

a. Penerapan rencana dan pengendalian untuk implementasi (establishment of

implementation plans and controls).

b. Eksekusi dari kegiatan-kegiatan implementasi (execution of implementation actlv.t-
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ties).

c. Pengawasan dan penilaian dari sistem baru (follow up and evaluation of new

system).

6. Operasi dan penilaian sistem (systems operation and evaluation).

1982. John Page, Paul Hooper,Accounting a,ld Infonnation Systems, (NJ: pren-
tice-Hall):

1. Analisis sistem (system analysis).

2. Pernyataan dari sasaran (statement of objective).

3. Desain sistem (system design).

4. Rancang bangun sistem (system specification).

5. Pemrograman (programming).

6.  Implementasi  ( implementat ion).

7.  Peni la ian (evaluat ion).

1982. Robert J. verzello/John Reuter rrl, Data Processirtg: Systenrs ottd concepts,
(Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha) :

1. Analisis (analysis).

a. Studi sistem (sysrem studi).

b. Usulan pemecahan (proposal of solution).

c. Studi ketayakan (feasibility study).

2. Desain (design).

a. Pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional (definition of functional re-
quirement) .

b. Persiapan rancang bangun implenrentasi (preparation of implementariorr specifi-
catlons).

3.  Implemenrasi  ( implementar ion).

a. Pemrograman (programming).

b.  Insta lasi  ( insta l lat ion).

c. Konversi (conversion).

1982. Henry c. Lucas, Infonnatiort systents Concepts for Managentent, (Tokyo:
McGraw-Hill Kogakusha):1. Penelitian pendahulu an Qtreliminary survey).

2. Studi kelayakan (feasibility study).

3. Analisis sistem (systems analysis).

4. Desain (design).

5. Rancang bangun (specifications).

a. Logika pengolahan (processing logic).

b.  Desain f i le  ( f i le  design).

c. Masukan/Keluaran (input/output).

d. Kebutuhan pemrograman (programming requirement).
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e. Prosedur-prosedur manual (manual procedures).

6. Pemrograman (programming).

7. Pengetesan (testing).

8.  Pelat ihan ( t ra in ing).

9.  Konversi  dan instalasi  (conversion and insral lat ion).

l0.Operasi (operation).

a.  Perawatan (maintenance).

b.  Perbaikan dan peningkatan-peningkaran (enhancement) .

1983. Robert A. Leicth/K. Roscoe Davis,Accounting Information Systenrs, (NJ:
Prentice-Hall):

1. Analisis sistem (slstem analysis).

a.  Def in is i  kebutuhan dan pendekatan al ternat i f  ( requirernent  def int ion & al terna-

tive approaches).

b. Desain sistem secara umum atau secara konsep (general system design / conccp-

tual  design).

2.  Desain dan implementasi  s isten' )  (system design and implementat ion).

a.  Desain s istenr ter inci  (detai led system design).

b.  Rancang bangun program dan perencanaan implementasi  (program speci f icat ion

and implemenr.r '  -  
.  

I r lanning).
c. Pemrograman d.r r i 'c ngctesan (programming and testing).

d. Pengetesan sisrcm (system testing).

e. Konversi (conversion).

f .  lnrp lementasi  ( implenrentat ion).

3.  Peni la ian s istenr (systenl  evaluat ion).

1983. Will iam S. Davis,S'yrterit. i  Anulysis und Design, (Massachusetts: Addison-
We slcv):

l .  Def in is i  masalah (problenr def in i t ion).

2.  Studi  kelayakan ( feasib i l i ty  study).

3.  Anal is is  (analysis) .

4.  Desain s istem (system design).

5.  Desain ter inci  (detai led design).

6.  Implementasi  ( i rnplementat ion).

7. Perawatan (mainter.rance).

1984. Frederick H. Wrt, Accoutttitrg ltfonnatiort Systenrs Theory attd Pracli(:c.
(Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha):

l .  Awal  dar i  proyek s istcm ( in i t iat ion of  sysrents project) .

2.  Anal is is  dan pcni la ian s istem (syste ms analysis and cvaluat ion)

3.  l )esain dan seleksi  s is tem (s lstems design and select ion).
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4. Implementasi sistem (systems implementation).

5. Pemeriksaan setelah implementasi Q>ost audit).

6. Perawatan sistem (systems maintenance).

1985. Gordon B. Davis, Management Information system: conceptual Founda-
tions, Stntcture, and Development, (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha):

1. Tingkat definisi (definiton stage).

a. Definisi usulan (proposal definition).

b. Penilaian kelayakan (feasibility assesment).

c. Analisis kebutuhan informasi (information requirement analysis).

d. Desain secara konsep (conceptual design).

2. Tingkat pengembangan (development stage).

a. Desain sisrem secara fisik (physical system design).

b. Desain basis data secara fisik (physical dalabase design).

c. Pengembangan program (program development).

d. Pengenrbangan prosedur (procedure developnrent).

3. Instalasi dan operasi (installation and operatron).

a. Konversi (convenion).

b. Operasi dan perawatan (operation and maintenance).

c. Pemeriksaan setelah implementasi (post audit).

1985. Donald H. Sander, Computer Today, (New york: McGraw-Hill):

1.. Definisi masalah (problem definition).

2. Analisis sistem (sysrem analysis).

3. Desain sistem (system design).

4. Implementasi sistem (system implemehtation).

1985. Robert H. Blismer, computer Annual, An htroduction to Infomtatiott
Systems, (New York: John Wiley & Sons):

1. Memahami sistem yang ada (understanding the existing system).

a. Mengumpulkan informasi (collecting information).

b. Menganalisis sistem yang ada (analyzing the existrng sysrem).
2. Mendefinisikan kebutuhan sistem baru (defining new system requrrenrenr).

a. Pertimbangan-pertimbangan perencanaan (planning considerations).
b.  Kebutuhan keluaran,  masukan, s impanan dan pengolahan (outpur.  inpur.  s torage

and processing req uirement).

c. Mengidentifikasikan kriteria penilaian (identify evaluation criteria).
3. Proses desain sistem (the slstem design process).

a. Desain keluaran (output design).

b. Desain masukan (input design).

c. Desain file (file design).
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d. Desain pengolahan sistem (system processing design).

e. Pengendalian sistem (systen.r control).

f .  Dokumentasi  r inc i  (detai l  documentat ion).

4.  Pengembangan dan implententasi  s is tcnr (system development and implenleprar ion).
a.  Meni la i  perangkar lunal :  paker (cvaluat ing packaged sof tware).
b.  Pengembangan perangkat lunak (sofrware developnrenr) .

c.  Dokumenrasi  s istcm dan pelat ihan (system documentat ion and t ra inrng).
d.  Pengetesan s istem (sysrenr rcst ing).

e.  Implementasi  s istem (system inrplemenrar ion).

1986. John Burch, Gary Grudnitski, Ittfonnatiort Systents, Theory and prsctic(.,
(New York: John Wiley & Sons):

1. Kebijakan dan perencanaan sistcr.t.r (systenr policy alrd planning).
2.  Pengembangan s istem (systent  development) .

a.  Anal is is  s istem (system analysis) .

b.  Desain s istenl  secara unrunt  (gencral  systenr design).

c.  Peni la ian s istem (system evaluat ion).

d.  Desain s istem ter inci  (detai led sysrenl  design).

e.  Inrplementasi  s istem (system intp lementat ion).

3.  Manajen,en s istent  dan operasi  (systenl  management and opcrat ion).

1986. Jcffrey L. whitten, Lonnie D. Bentlcy, Thomas I.M. Ho, systents Analysi.s
&. Dcsigt Metlutds, (St. Louis: Times Mirror/Mosby college publishing):

l .  Anal is is  s is lcnt  (sysrents analysis) .

a .  I ' cne l i t i an  s i t uas i / i n ves r i gas i  pendahu luan / s rud i  ke l ayakan  ( sun , cy  t l r c
s i t ua t i on /p re l i r l r r r a r y r  r nves t i ga r i on  o r  l eas i b r l r r y  s t uoy r .

b.  Mcnrpela. lar i  s is tcm yang ada (study r l te cur. rer l t  systcnt) .

c .  Mende f rn i s i kan  kebu ru l r a '  k c i r u tuha r r  pen raka i  ( de f i nc  use r  r cc l u i r eu ren l ) .
d.  N{eni la i  pe.rccahan-pe'rccaha'a l tc .nat i f  (evaluate al ternat ive solut ions).

2.  Desain s istent  (systen' )s design).

a.  Me'r i l ih  peralatan komputer baru dar perangkat Iunak (select  new cor. r . lputer
equlpntent and software).

b. Desain sistem yang baru (design the new systent).
-  Desain keluaran (design output) .
-  Desain f i le /basis data (design f i le /databasc).
-  Desain masukan (design intput) .
-  Desain dia log ternr inal  (c iesign rcrminal  d ia logue).
-  l )esain metode dan prosedur (design ntcthods and proccdures).
- Desain progrant (design progrants).

3.  Implementasi  s istem (systems implentenrat ion).

A.  Mengkonstruksi  s is tern informasi  baru (co.struct  the new infornrat io.  systcm).
a.  Menginstal l  perangkar keras dan perangkar lunak s istem ( i 's ta l l  hardwar.c
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and system software).

b.  Merencanakan untuk pemrogranlan (p lan for  programming).

c.  Membangun data tes dan mengetes f i le /basis data (bui ld test  data and test

files/databases).

d. Menulis dan nrengetes program (write and test custom program)

e. Menginstal perangkat lunak aplikasi (install applications software).

f. Memodifikasi perangkat lunak aplikasi (modify applications software).

B.  Mengir im s istcm informasi  baru untuk opcrasr (del iver  the new informat ion

system to operatron).

a.  Menginstal  f i le  dan basis data ( insta l l  f i les and databases).

b.  Melat ih pemakai  s istem untuk menggunakan s istem baru ( t ra in users to use

the netr ,system).

c. Konversi ke sistem baru (convert to the new system).

d.  Kaj i  u lang sctelah inrplementasi  (post  i r r rp lenrentat ion review).

1986. George M. Scott, Pittciples of Motngentetil Infontvtiorr Sl,stetrts, (New
York:  McGraw-Hi l l ) :

l .  S tud i  pcndahu luan  (p r c l i r l i na r y  s t udy ) .

a.  Penenruan nrasalab (problenr drscovery) .

b .  S tud i  pcndahu luan  (p r c l i n r i na r l  s t udy ) .

c.  l -aporan s ingkat  studi  pendahuluan (prel i rn inary study br ie i ) .

2.  Anal is is  s istenr (systcnrs analysis) .

a.  I 'erencanaan proyek (project  p lanning)

b.  Penel i t ian s istem yang ada (survey cxist rng systcm).

c.  Mendef in isrkan masalah (def ine problcnts) .

d. Analisis sistem (systen.rs analysis).

c.  Kcbutuhan-kebutuhan s istem (systems reclu i renrcnts) .

f. [-aporan rancang bangun (specificatiou rcport).

3.  Desain s istem (system design).

a. Desain secara makro (macro design).

b.  Desain ter inci  (detai led design).

c.  Rancang bangun desain (design speci f icat ions).

.1.  Implementasi  ( implementat ion).

a.  Pelat ihan ( t ra in ing).

b. Penyeleksian program dan peralatan (selectior.r programs & equipment)

c. Pemrograman (programming).

d.  Persiapan tempat (s i te preparat ion).

e.  Insta lasi  ( insral lat ion).

f. Konversi (conversion).

g.  Pcner inraan (acceptance).

1987. A.  Ziya Aktas,  Structrr red Analysis & l )cs ign ol  lnIornrat ion

Systcr .ns,  (NJ:  I ' rent ice-Hal l ) :
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1. Perencanaan (planning).

a.  Permintaan untuk studi  sualu s istent  ( rcqucsr for  a systcm studi) .

b.  Invest igasi  awal  ( in i t ia l  invcst igat ion).

c.  Studi  kelayakan ( feasib i l i lv  srud)) .

2.  Anal is is  (analysis) .

a.  Mendef in is ikan kenbal i  ntasalah (rcdetrnc the problenr) .

b.  Memahami s istcm yang ada (und(-rsrdnd thc er is t ing systcm).
c.  Menentukan kebutuhan-kcbutuhan pcmakai  dan hambatan-hambatan pada

:J: ; ,  

. t . , " " t  baru (deternr ine uscr requirenlents and constra inrs on a ncw sys-

d.  Model  logika dar i  pen:ecahan ; 'ang drrckonrcndasi  ( logical  nrodel  of  t l . lc  reconl-
n tended  so lu t i on ) .

3.  I )esain secara f is ik  (physicai  t lcsrgn )
a.  I )esain s istct t t  atau desai t ' t  sccara unrunr arau rancang t )angur l  s tsrcnr (s\stcr)r

destgl . r  or  general  desrgn or  syste l t . )  speci l rcat ions).

b .  L ) csa rn  t e r rnc l  a l au  dcsa r r r  hhusus  l r l u t a i l cd  des ign  o r  spec r l i c  < j cs rgn l .
: 1 .  I n l p l en ten tas i  a t au  kons t ruks l  ( t n l p l en t c l l t J t r \ ) n  u l . euns t rua l r ( ) l l ) .

a.  Pembangunan s istcnr (systent  bur ldrngl .

b.  Pengctesan (resrrng).

c.  Insta lasr /konversi  ( insta i larron/convcrsron).

d.  Opcrasi  (oper.arron).

e .  Ka l i  u l ang  sc te  l ah  imp l cmen tas i  ( p ( ) s t _n lp l en t cn ra r t on  rev l cw , ) .
i .  I ) c r r u r t a r t  I n t i l n l c r ) J t l c e  ) .

a.  I )e rawalan dat t  pct l t t tgkatat t  pcrrr r tgkatan (n la lntcnal lcc a l td enl ' )a lce prcot  ) .

Da r i  bcbe rapa  s i k l us  pcngcn r l ) an [an  s i s t em yang  d i sa j i kan  i n i .  n r l l i a
p r ( ) scs  c l u r i  pcngc rnb l r r t r l un  s i s t e  n t  Y i l ns  I L  r u t i lma  ada lah  ana l i s i s  S i s t cm ,  de  su i r r
s i s t c l r t  c l l t n  i n t p l c r r cn tas i  s i s t cm .  Be  be  rapa  pcnu i i s  . j uga  rncn rasukka r i  p roscs
kcb i i akan  dan  pc r t , ncana i i n  s i s t em da lan r  t ahapan  pcngcmbangan  s i s t c r r .  Sc t r c ,
narn\ ;a pr( )scs in i  rncrupakan tahapan sc[)c lurn d i lakukan pcngcnlbang.rn : is lunr .
13cbcrapa l)cnulis mcnyobut tahap ini scbagai awal tcrjadinya proyek sistcrrrr
(itt i t iutiort ()f syslent proj ect).

Be berapa penul is  juga memisahkan dcsain s is tsm monjadr  dua tahapan
vanq tcrpisah, yaitu desain sistcm secara umum atau desain sistem socara konscp
:rtau secara makro atau secara kotor alau secara logika atau secara khusus
Qgttteral desigtt or cotrceptual design orntecro design or gross desigrt or logit:ul
desigtr or ,specific desigr) dongan dcsain sistem secrra rinci atau secara l isik (r/r:-
lailt:t l  r lesigtt orplrysical desigt). Di buku ini, tahap dcsain juga akan dipisahkan kc
dalanr  dua tahap terscbut .  Beberapa buku. iuga acla yanl l  mcmasukkun tahal r
dcsain sccara umum atau socara konsepsual  terscbut  kc c la larn tahap anal is is .

Tahap pcrawatan sistem (.r1,.r/cnr.l nruitttt:rtatrcc) scbenarnvu .jugr nre rLr-
pakan tahapan sete lah pengcmbansan s is tcnt  sc lcsai  d i lakukan dan s is tcm tc la i r
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dioperasikan. Beberapa penulis menyebut juga tahap ini sebagai tahap manajc-
men s is tem, karena yang melakukan proses in i  sudah bukan anal is  s is tcm, tc tapi
manajemen.

Siklus hidup pengembangan sistem dengan langkah-langkah utamanya
yang akan digunakan di buku ini adalah sebagai berikut:

- - t a ra l  p royek  s i s t em

pengembangan  s i s t em

l m p t e m e n t a s i  ( p e n e r a p a n )  s i s t e m

---------+ mana j emen s i stem

Gambar. 2.1. Siklus hidup pengembangan sistem.

2.4. PENDEKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

Terdapat  beberapa pendekatan untuk mcngembangkan s is tcm, y : r i tu
sebaeai berikut ini.a

-  
[ - ihat  Wi lk inson.  Accounl ing and Inforntat ion Svsten]s.  (New York:  John Wrlcy &

Sons, 1982), hal. 5.17-549

Keb i j akan  dan  pe rencanaan  s i s t em

P e r a w a t a n  s i s t e m

A n a l i s i s  s i s t e m

Desa in  ( pe rancangan )  s i s t em seca ra  umum

(  pe rancangan )
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1. Pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur (dipandang dari mctodologi
yang digunakan).

2. Pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem (dipandang dari sasaran yang
akan dicapai).

3. Pendekatan bawah-naik lawan pcndekatan atas-turun
mencntukan kebutuhan dari sistcm).

(dipandang dari cara

4. Pendekatan sistem-meycluruh lawan pcndekatan nroduler (dipandang dari
cara mengembangkannya).

5. Pcndekatan lompatan jauh lawan pendekatan berkembang (dipandang dari
teknologi yang akan digunakan).

2.,1.1. Pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur

Pendckatan klasik (c/n.r.ri<:ul ultpntuclt) nrcruapakan larvan dari pcncle kr-
tan terstruklur (slnrclttrcd approaclt). N{e todologi pcndckatan klasik nre r-rse nr-
bangkan sistcm dcngan mcngikuti tahapan-tahupan cii .!\ 'r ' Icl lt.r / i ! 'e t:.r,clt: . Pcndcka-
tan in i  mcnekankan bahwa pengcmbanuan s is tcrn akan bcrhasi l  b i la  nrengikut i
tahapan di .ryu/errr.r ' l i fe c1,cls. Akan tctapi savangnya didalam praktek, hal ini
t idaklah cukup,  karcna pendekatan in i  t idak mcmbcr ikan pcdoman lebih la l jur
tcntang bagaimana melakukan tahapan-tahapan tcrscbut  dengan tcr inc i .  orang
vang mengcmbangkan s is tem masih mcn"rcr lukan a lat -a lat  dan teknik- teknik
untuk mengcmbangkan s is tem terscbut .  Mula i  awal  tahun 1970 muncul  suatu
pcnclckatan baru d iscbut  dengan pcndckatan tcrst ruktur .  Penclckatan in i  pacla
dasarnva mcncoba mcnycdiakan kcpada anal is  s is tcr l  tambahan a lat -a lat  c lan
tcknik- tcknik  untuk mcngcmbangkan s is tcm disamping totap mcngikut i  idc dar i
-t-),r/ci /r.r lifc c|,gle.

2.1.1.1.  Pendekatan k las ik

Pcndekatan klasik (c/assical approaclt) discbut juga dcngan pendckatan
tradisional (traditiorrul approactr) atau pcndekatan konvensional (corrlettt i()ttal
approacl t )  adalah pendckatan d idalam pengembangan s is tcm yang mcngikut i
tahapan-tahnpan d i  . ! ' ! )s /s /nJ '  l i fe  c tc le tanpa d ibckal i  dcngan a lat -a lat  dan rckpik-
tcknik  yanu mcmadai .  Karcna s i l 'a t  c lar i  s is tcr r  in f 'or rnasi  se karang r r rcn jac l i  lcSih
komp lck ,  pendcka tan  k las i k  t i dak  cukup  d igunakan  un tuk  n rcngen r r ) i r nqx lp
suatu s is tcm in lornrasi  yang sukscs dan akan mcnim[tu lkan be l te  rapa pe rn l rsa la
han.  Pcrmasalahan-pcrmasalahan vang dapat  t inrbul  d i  pcncle katan k las ik  a i l l iu l r
scbagai  bcr ikut  in i .

1 .  Pcnge n.rbangan perangkat  lunak akan nrcn. jadi  su l i t .
Pcndckatan k las ik  kurang membcr ikan a lat -a lat  dan teknik- tcknik  c i i  c la lapr
mcngcmbangkan sistem dan sebagai akibatnya proscs pcngcmbangan perans-
kat  lunak menjadi  t idak terarah dan sul i t  untuk c i ikcr jakan o leh pemrogranr .
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Lain halnya dengan pendekatan terstruktur yang memberikan alat-alat seperti
diagram arus data (dataJlow diagrant), kamus daLa (data dictionqry), tabel
keputusan (decisiott table), diagram IPO dan bagan terstruktur (slructurcd
clruft) dan lain sebagainya yang memungkinkan pengembangan perangkat
lunak lebih terarah berdasarkan alat-alat dan teknik-teknik tersebut.

2. Biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi lebih mahal.
Biaya pengembangan sistem yang termahal adalah terlctak di tahap porawa-
tannya scpcrti tampak pada gambar biaya gunung es (cost icebery) di gambar
2.2. Biaya perawatan tordapat di bagian tcrbawah dari gunung cs. Karcna
tidak terl ihat dari permukaan, maka banyak orang tidak menyadari bahwa
hiaya perawatan in i  yang terbcsar .

Gambar. 2.2. Gunung cs biaya pengembangan sistcm.

Dibandingkan dengan pendekatan terstruktur, biaya
untuk pcndekatan klasik akan lcbih mahal scperri
berikut ini.

pemeliharaan sistcnr
tampak pada sambar

perencanaan

i  mp L ement as i

peraHa tan
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bi aya

pendekatan  k tas i  k

\
\

pendekatan terst  nuktur' \

-).

t a h a p  s i k t u s  h i d u p  s i s t e m

oerencanaan anat  i s is  desa in imp lemen tas i  pe raHa tan

Mahalnya biaya pcrawatan di pendekatan klasik disebabkan karena doku-
mentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur.
Dokumentasi ini merupakan hasil dari alat-alat dan teknik-teknik yang

digunakan. Karena pendekatan klasik kurang didukung dengan alat-alat dan

teknik-tcknik, maka dokumcntasi menjadi t idak lengkap dan walaupun ada

tctapi  s t rukturnya kuang kelas,  schingga pada waktu pemcl iharaan s is tum
menjadi kesulitan.
Kemungkinan kesalahan sistem besar.
Di pendekatan terstruktur, pengcmbangan sistem dilakukan dalam bentuk
modul-modul yang terstruktur. Modul-modul ini akan lebih mudah dites

secara terpisah dan kemudian pengetcsan dapat dilakukan pada integrasi

semua modul untuk meyakinkan bahwa interaksi antar modul telah berfungsi
semestinya. Pengetesan sistem sebelum diterapkan merupakan hal yang krit is

karena koreksi kesalahan sistem setelah diterapkan akan mengakibatkan
pengeluaran biaya yang lebih besar. Beberapa penelit ian menunjukkan bahwa

sistem yang tidak dites selama tahap pengembangannya merupakan sumber
utama dari kesalahan-kesalahan sistem. Pendekatan klasik tidak menyediakan
kepada analis sistem cara untuk melakukan pengetesan sistem, sehinpga
kemungkinan kesalahan-kesalahan sistem akan menjadi lebih besar.
Keberhasi lan s is tem kurang ter jamin.
Penekanan dari pendekatan klasik adalah kerja dari personil-personil pen-
gembang sistem, bukan pada pemakai sistem, padahal sekarang sudah disa-
dari bahwa dukungan dan pemahaman dari pemakai sistem terhadap sistcnr
yang sedang dikembangkan merupakan hal yang vital untuk keberhasilan
proyek pengembangan sistem pada akhirnya. Salah satu dari kontribusi utama
pendekatan terstruktur adalah partisipasi dan dukungan dari pemakai sistem.

4.
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Pcndekatan klasik mcngasumsikan bahwa analis sistcm telah mengerti akan
kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem dengan jelas dan benar. pengalaman
tclah menunjukkan bahwa di beberapa kasus, kebutuhan-kebutuhan pomakai
sistem tidaklah sclalu jelas dan benar menurul analis sistem. pendekatan
klasik karena kurang melibatkan pemakai sistem dalam pengembangan sis-
tem, maka kebutuhan-kebutuhan pemakai sistsm menjadi kurang sesuai
dengan yang diinginkan dan sebagai akibatnya sistem yang diterapkan menja-
di kurang berhasil.

5 .  Masalah dalam penerapan s is tem.
Karena kurangnya keterlibatan pemakai sistcm dalam tahapan pengemban-
gan sistem, maka pcmakai sistem hanya akan mengenal sistem yang baru pada
tahap diterapkan saja. Sebagai akibatnya pemakai sisrem akan menjadi kaget
dan tidak terbiasa dengan sistem baru yang tiba-tiba dikenalkan. Sebagai
akibat lebih lanjut, pemakai sistem akan menjadi frustasi karena tidak dapat
mengoperasikan sistem dengan baik.

2.4.1.2. Pendekatan terstruktur

Karena banyak terjadi permasalahan-permasalahan di pendekatan kla-
sik, maka kebutuhan akan pendekatan pengembangan sistem yang lebih baik
mulai tcrasa dibutuhkan. Sayangnya sampai sekarang masih banyak orang yang
tidak menyadari bahwa hanya dengan mengikuti tahapan di l i fe cyclc saja tidak
akan mcmbuat  pcngembangan s is tem in lbrmasi  menjadi  berhasi l .  C) lch karcna
i tu d iper lukan suatu pendekatan pengembangan s is tem yang baru yang d i lengka-
pi dengan bcberapa alat dan tcknik supaya mcmbuarnya berhasil. pendekaran ini
yang dimulai dari awal tahun 1970 disebut denga.n pendekatan tcrstrukrur (srnrc-
tured approaclr). Pendckatan tcrstruktur dilengkapi dengan alat-alat (tools) dan
teknik-teknik (techtiques) yang dibutuhkan dalam pcngembangan sisrcm, se-
hingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang
strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Beberapa metodologi pcngcm-
bangan sistem yang tcrstruktur telah banyak yang dikenalkan baik dalam buku-
buku maupun oleh pcrusahaan-perusahaan konsultan pcngembang sistem (l ihat
bab 2.5). Metodologi-metodologi ini mengcnalkan pcnggunaan alat-alat dan
teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Kebutuhan dari
suatu metodologi di pcngembangan sistem inlormasi juga diungkapkan olch
C.H.P. Brooks dan kawan-kawan sebasai berikut: )

" 'C.H.P Brooks,  P.J.  Grouse,  D.R. JefTery dan M.J.  Lawrence,  Informar ion Sysrcms
Desisn, (New Jersey: I'rentice-Hall, 1982); dikutip olel't A.'ziya Akras, srruoured Analvsis &
Dcsign of  Informat ion Svstems, (New Jersey:  prent ice-Hal l ,  l97g),  hal .  30.
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r rwa taupun  sys tems  t i f e  cyc te  me rupakan  f r ame lo r k  yang  be rguna  un tuk

memper t imbangkan  p roses  ana t i s i s  dan  pe rancangan  s i s t em seca ra  u tuh ,

t e tap i  o rang -o rang  yang  be r t anggung - jwab  da tam me laksanakan  t ugas -

t ugas  i n i  mas ih  membu tuhkan  sua tu  ga f i ba ran  yang  t eb ih  t e r i nc i  a t au

mas ih  membu tuhkan  sua tu  me todo log i  yang  ha rus  d i i ku t i nya .  Tanpa

adanya  sua tu  me todo tog i  yang  cukup ,  maka  pe rancang  a tau  ana t i s

s i s t em yang  ku rang  be rpenga taman  akan  dapa t  men jumpa i  kesu t i t an

da tam memahami  aspek -aspek  da r i  p royek  yang  ha rus  d i ke r j akannya

da tam ba tas  wak tu  yang  d i be r i kan .  Sebaga i  t ambahan ,  b i asanya  merupa -

k a n  s u a t u  h a L  y a n g  p e n t i n g  b a g i  s e I u r u h  i n d i v i d u -  i n d i v i d u  y a n g

beke r j a  da Iam pengembangan  s i s t em da Iam sua tu  o rgan i sas i  un tuk

meng i ku t i  p rosedu r -p rosedu r  yang  se fagam da tam ben tuk  u ru tan -u ru tan

tahap  dan  ca ra - ca ra  mendokumen tas i kan  has i t  da r i  ana t i s i s  dan  peke r -

j aan  rancangannya  un tuk  memban tu  ba i k  da lam pengenda I  i an  p royek

m a u p u n  b i l . a  t e r j a d i  p e r t u k a r a n  s t a f f . r l

Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep
yang baru. Teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-
alat elektronik adalah dua contoh dari konsep ini yang banyak digunakan di
industri-industri. Konsep ini memang relatip masih baru digunakan dalam
mengembangkan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang me-
muaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasala-
han yang komplek di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan
mudah untuk dipelihara, f leksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai
dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dcngan anggaran biaya
pengembangannya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih
baik (bebas kesalahan).

2.4.2. Pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem

Pendekatan sepotong Qtiecettteal approaclt) merupakan pendekatan
pengembangan s is tem yang menekankan pada suatu kcgiatan a l .au apl iks i  tcr tcn-
tu saja.  Pada pendekatan in i ,  kegiatan atau apl ikas i  yang d ip i l ih ,  d ikembangkan
tanpa memperhat ikan posis inya d i  s is tem in lormasi  atau tanpa mempcrhat ikan
sasaran keseluruhan dari organisasi. Pendekatan ini hanya memperhatikan sasa-
ran dari kegiatan atau aplikasi itu saja.

Lain halnya dengan pendekatan sistem (s1,s/erirs approaclt) yang mcmp-
erhatikan sistem informasi sebagai satu kesaLuan tcrintegrasi untuk masing-
masing kegiatan atau aplikasinya. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada
pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi, t idak hanya menekankan pada
sasaran dari sistem informasi itu saja.
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2.43. Pendekatan bawah-naik lawan pendekatan atas-turun

Pendekatan bawah-naik (bottortt-up approach) dimulai dari level bawah
organisasi, yaitu level operasional dimana transaksi dilakukan. Pendekatan ini
dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan
naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan trans-
aksi tersebut. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan klasik.
Pendekatan bawah-naik bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga
dengan isttlah data analysis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan
diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menlusul mengikuti
datanya.

Pendekatan atas-turun (top-down approach) sebaliknya dimulai dari level
atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan
mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari
pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi. Setelah
kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi,
yatu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrcll.
Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan tersruktrur. Pendekatan
atas-turun bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan isti lah
decisiort analysis, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan
untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu, kemudian data
yang perlu diolah didefinisikan menyusul mcngikuti informasi yang dibutuhkan.

2.4.,1. Pendekatan sistem-meyeluruh lawan pendekatan moduler

Pendekatan sistem-me nyeluruh (total-s.vste nt upproach) merupakan
pendekatan yang mcngembangkan sistem serentak secara menyeluruh. Pendeka-
tan ini kurang mcngena untuk sistem uang komplck, karena akan menjadi sulit
untuk dikembangkan. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan
klasik.

Pendckatan moduler Qnodular approach) berusaha memecah sistcm
yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana, sehingga
sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Akibat lebih lanjut
adalah sistem akan dapat dikembangkan tepat pada waktu yang telah dircncakan,
mudah dipahami oleh pemakai sistem dan mudah untuk dipelihara. Pendekat.an
ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan terstruktur.

2.4.5. Pendekatan Inmpatan-jauh lawan pendekatan berkembang

Pendekatan lompatan-jauh (great loop approacll) menerapkan peruba-
han menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Perubahan ini
banyak mengandung resiko, karena teknologi komputer begitu cepat berkem-
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bang dan untuk tahun-tahun mendatang sudah menjadi usang. Pendekatan ini
juga terlalu mahal, karcna memerlukan investasi seketika untuk semua teknologi
vang digunakan dan pcndekatan ini juga sulit untuk dikembangkan, karena terla-
lu komplek.

.Pcndekatan berkembang (evoltttiotrun approach) menerapkan tekologi
canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu dan
akan terus dikembangkan untuk periode-pcriode berikutnya mcngikuti kebutu-
hannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pendekatan berkem-
bang menyebabkan investasi t idak terlalu mahal dan dapat mengikuti perkem-
bangan teknologi yang cepat, sehingga teknologi yang digunakan tidak ccpat
menjadi usang.

2.5. METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

Telah diketahui bahwa terdapat beberapa pendekatan di dalam pengem-
bangan sistem informasi. Akan tetapi bagaimana cara atau metode untuk mela-
kukan pendekatan-pendekatan ini? Untuk melakukan suatu pengembangan
sistem dibutuhkan suatu mctodologi.

Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur,
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang digunakan
oleh suatu i lmu pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. Sedang metodc:
adalah suatu cara, teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Metodolo-
gi pengembangan sistem bcrarti adalah metode-metodc, prosedur-prosedur.
konscp-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang akan digu-
nakan untuk mengembangkan suatu s is tem infc l rmasi .  Dalam pcngembangan
sistcm informasi, perlu digunakan suatu mctodologi yang dapat digunakan
scbagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengemban-
gan ini. Dengan mengikuti metodc atau prosedur-prosedur yang diberikan oleh
suatu metodologi, maka pengembangan sistom diharapkan akan dapat diselesai-
kan dengan berhasil. Urut-urutan prosedur untuk pemecahan masalah ini dike-
nal dengan istilah algoritma (algoitltnt).

Pada pertengahan tahun 1960 sampai dengan tahun 1910 banyak
dikembangkan sistem-sistem yang besar. Sistem-sistem yang dikembangkan ini
banyak yang dipandang tidak efisien, kurang berhasil dan bahkan banyak yang
gagal. Kegagalan-kegagalan ini disebabkan karena tidak tersedianya reknik
pcngembangan sistem yang baik. Baru pada awal-awal tahun 1970-an, mulai
muncul metodologi-metodologi pengembangan sistem informasi yang cukup
baik. Sejak itu banyak usulan-usulan metodologi yang dibuat.

Sebagian besar dari metodologi vang dibuat dimaksudkan hanya unruk
tahap disain sistem saja. Akan tetapi banyak juga yang ciapat digunakan untuk
tahap analisis sistem. Buku ini menggunakan metodologi analisis dan disain
sistem terstruktur (strucnred systen$ analysis and desig) untuk digunakan pada
pengembangan sistem. Metodologi ini dapat digunakan pada tahap analisis dan
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tahap disain dan metodologi ini menggunakan pendekatan pengcmbangan sistcn.r
tcrstruktur.

Metodologi pcngembangan sistem yang ada biasanya dibuat atau diusul-
kan oleh para penulis buku, peneli l i ,sT,stents ltousa, konsultan-konsultan atau
oleh pabrik-pabrik pcrangkat lunak. Metodologi yang dibuat oleh systents ltottsc
dan pabrik-pabrik perangkat lunak umumnya tersedia sccara komersial dalam
bentuk paket program. Metodologi ini diklasifikasikan sebagai prescriptir,e
rtrctltodologies. Lebih lanjut klasifikasi dari metodologiyang ada dapat diklasifi-
kasikan ke dalam tiga kclompok, yaitu metodologi pemocahan fungsional (/unc-
tiotnl decompositiott nrctltodologies), metodologi orientasi-data (data-oiented
ntetltodologies) dan prescilstive nrcthodologics.-Kctiga kclompok mctodologi ini
akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut ini. 6

l. Fttttcliortal dccontltositiott tttclltodotlogics.
Metodologi  in i  menckankan pada pemccahan dar i  s is tenr  ke dalam suDslsrcnr-
subsistem yang lebih keci l ,  sehingga akan lebih mudah untuk d ipahami,  c l i ran-
cang dan d i tcrapkan.  Yang tcrmasuk dalam kelompok nretodologi  in i  adalah:

-  HIPO (Hierarchy p lus Input-porcess-Ourpur) .
- Stepwise rcfinemen[ (SR) atau Iterative stcpwisc refincment (lSR).
- Information-hiding.

2. D ata-oiented nt etlrcdo logi es.
Metodologi ini menekankan pada karakteristik dari data yang akan diprosos.
Metodologi ini dapat dikclompokkan kembali ke dalam dua kclas, yairu:
a. Data-flow orienled trtetlndologies.

Metodologi ini secara umum didasarkan pada pemocahan dari sistcm
kedalam modul-modul  berdasarkan dar i  t ipe c lcmen data dan t ingkah- laku
logika modul  tersebut  d i  dalam s is tem. Dcngan motodologi  in i ,  s isrcnr
secara logika dapat digambarkan secara krgika dari arus data dan hubungan
antar fungsinya di dalam modul-modul di sistem. yans termasuk dalarl
met.odologi ini adalah:

- SADT (Strucfttred Analysis and Desigt TechniEtes).
- Composite Design.
- Structured Sysrems analysis and design (SSAD).

b. Data structltre oiented nrctlrcdolollies.
Metodologi  in i  menekankan st ruktur  dar i  input  dan output  d i  s is tcm. Srruk-
tur  in i  kemudian akan d igunakan scbagai  dasar  s t ruktur  dar i  s is tunruvl .
Hubungan fungsi  antar  modul  atau c lcmcn,c lcn ' rcn s is tcm kcmucl ian c l i lc -
laskan dar i  s t ruktur  s is tcnrnya.  Yang te rmasuk dalam mctodologi  in i  adal ih :

-  JSD (Jakson's svstcms dr :velopmcnr, l
-  W/O (Warnicr /Orr) .

6'A.Ziyu"Aktas, 
Op. cit . ,  hat. 132-133, 155-157
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3. Presciptive Methodologies.
Yang termasuk dalam metodologi ini adalah:

- ISDOS (Informatiott Systent Design and Optitttization Systern).
ISDOS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan di University of
Michigan. Kegunaan dari ISDOS adalah mengotomatisasi pruse s
pengembangan sistem informasi. ISDOS mempunyai 2 komponcn, yairu
PSL dan PSA. PSL merupakan komponen utama dari ISDOS, yaitu
suatu bahasa untuk mencatat kcbutuhan pemakai dalam bentuk nta-
chine-readable fontr. PSL dirancang sehingga output yang dihasilkannya
dapat dianalisis oleh PSA. PSL merupakan bahasa untuk menggambar-
kan sistemnya dan bukan merupakan bahasa pemograman prosedural.
PSA merupakan paket perangkat lunak yang mirip dengan kamus data
(data dictiortary) dan digunakan untuk mengecek data yang dimasukkan,
yang disimpan, yang dianalisis dan yang dihasilkan sebagai output lapo-
ran. PSA memanfaatkan DBMS untuk menyimpan data. PSA akan
menganalisis PSL untuk kesalahan-kesalahan sintak dan akan mengha-
silkan sejumlah laporan-laporan, seperti dota dictionary,fwtctiott dictiott-
ary serta analisis dari hubungan-hubungan proses. Laporan dalam bcntuk
grafik juga dapat dihasilkan oleh PSA, seperti laporan yang menggam-
barkan hubungan dari proses termasuk apakah suatu proses merupakan
bagian dari proses yang lain atau suatu proses mempunyai komponcn
proses-proses yang lain. PSA akan melakukan analisis jaringan untuk
mengecek kelengkapan dari semua hubungan data dan proses-proses.
PSA juga akan melakukan analisis dari hubungan ketergantungan waktu
dari data dan analisis dari spesifikasi volume.

. PLEXSYS.
Kegunaan dar i  PLEXSYS adalah untuk mclakukan t ransformasi  suatu
statemsn bahasa komputer tingkat t inggi kc suatu erecuLable code untuk
suatu konfigurasi perangkat keras yang diinginkan. PLEXSYS merupa-
kan tambahan untuk ISDOS. Kalau ISDOS digunakan pada aspck
pcnentuan kebutuhan, PLEXSYS digunakan pada aspek penghasil kode
program sccara otomat is .

.  PRIDE.
PRIDE ditawarkan oleh suatu perusahaan di Amerika Serikat, yaitu M.
Bryce & Associates. PRIDE merupakan suatu perangkat lunak terpadu
yang baik untuk analisis/disain sistem terstruktur, manajemen data,
manajemen proyek dan pendokumentasian. PRIDE juga menyediakan
alat CAD (Contputer Aided Desigt) untuk pengembangan sistem.

- sDM/70
SDM/70 (Systems Development MethodoloCy/10) dikembangkan dan
dipasarkan oleh suatu perusahaan di Amerika Scrikat, yaitu Atlantic
Software, Inc. SDM/70 merupakan suatu perangkat lunak berisi dengan
kumpulan metode, estimasi, dokumentasi dan petunjuk administrasi
guna membantu pemakai  untuk mcngcmbangkan dan merawat  s is tcm
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yang efektip.
SPECTRUM.

SPECTRUM merupakan metodologi pengi:mbangan sistem yang
dikembangkan dan dipasarkan oleh suatu perusahaan di Amerika Scri-
kat, yaitu SII (Spectrum lnternational. Inc.). perangkat lunak ini
mempunyai bcberapa versi untuk keperluan yang berbeda, semacanl
SPECTRUM-1 (untuk l ife cycte konvcnsional), SPECTRUM-2 (unruk
sistem manajemen proyek terstruktur) dan SpECTRUM-3 ( untuk orr-
litrc interactive es titrtator).

SRES dan SREM.
SRES (Sofnvarc Requircment Engineering Sy.stem) dikembangkan oleh
TRW untuk SDS (Software Development Systems) dari angkatan udara
Amerika Serikat (U.S Air Force). Di SRES, kebutuhan pemakai dinva-
takan di RSL (Requirement Statoment Language). Defrnisi RSL kernud-
ian dapat dianalisis dengan menggunakan REVS (Rcquirements Engi-
neering and Validation System). REVS juga digunakan unruk nremeliha-
ra database. Metodologi yangmendasari perangkat lunak ini t l iscbut
dengan SREM (Software Requiremcnr Enginccring Methoclology).
Sistem ini pcrtamakali diterapkan di Texas Instrumcnts Advanced Scicn-
tic Computer pada tahun 1976. SRES mempunvai bcbcrapa konsep vang
sama dengan ISDOS.

Beborapa presciptivc tttatlndologic.r vang lainnya adalah
Chapin 's  approach,  DBO (Dcsign By Objccr ivc) ,  pAD (program Anal_v-
s is  Diagram),  HOS (Higher Order  Sol ' t rvare) ,  MSR (Mcta Srcprr rsc
Relinement) dan PDL (Program Design Language;.

2.6. AI,AT DAN TEKNIK DAI.AM PENGEMBANGAN SISTEM

Untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang diberikan
oleh metodologi pemgembangan sistem yang tcrstruktur, maka <Jibutuhkan alat
dan teknik untuk melaksanakannya. Alat-alat yang digunakan dalam suaLu
metodologi umumnya berupa suatu gambar atau diagram atau grafik. pcnggu-
naan diagram atau gambar ini dipandang lebih msngena dan lebih nrudah
dimengerti seperti kata suatu ungkapan "suatu gambar bernilai ribuan kata" (a
picture is wortlt a l l tousattd words). Solain bcrbentuk gambar, alat-alat yang
digunakan juga ada yang tidak berupa gambar atau grafik (nongraphicat toots),
seperti misalnya dota dictiona4y (dibahas di modul J vang digunakan di metodol-
ogi structured system analysis and desigt), stnrcturerl englisir (dibahas di modul M),
pseudocode (dibahas di modul L) serta formulir-formulir untuk mencatat dan
menyajikan data (di modul P).

Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya
adalah sebagai berikut ini.
a. HIPO diagram, digunakan di metodologi HIpO dan di metodologi yang lain-
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nya (dibahas di modul O).
b. Data flow diagram, digunakan di metodologistructttred systen$ analysis attd

design (drbahas di modul I).
c. Structured chart, digunakan di mctodologi structured systen$ analysis and

desig (dibahas di modul K).
d. SADT diagram, digunakan di metodologi SADT (dibahas di lampiran C).
e. Warnier/Orr diagram, digunakan di metodologi Warnicr/C)rr (dibahas di

lampiran B).
f. Jakson's diagram, digunakan di metodologi Jackson System Development

(dibahas di lampiran A).

Disamping alat-alat berbentuk grafik yang digunakan pada suatu meto-
dologi tertentu, masih tcrdapat beberapa alat berbentuk grafik yang sifatnya
umum, yaitu dapat digunakan di scmua metodologi yang ada. Alat-alat ini
berupa suatu bagan (dibahas di modul N). Bagan dapat diklasifikasikan sebagai
berikut ini.
1. Bagan untuk mcnggambarkan aktivitas (activity clnfi ittg).

a. Bagan alir sistem (systettts f lowclnrt).
b. Bagan alir program Qtrograttt l ' lowcltun) yang dapat bcrupa:

- bagan alir logika program Qtrogant logtc flowchart);
- bagan alir program komputer te. inci (detailed contputer pr()gt'attr f lowt:ltan);

c. Bagan alir kertas kerja Qtuperuork Jlowclrun) atau disebut juga dcngan
bagan alir formulir (onrt Jlowclnrt).
d. Bagan alir hubungan database (database relatiotrsltip flowclnn).
e. Bagan alir proses Qtrocess flowclwft).
f. Gantt chart.

2. Bagan untuk menggambarkan tataletak (loyout charting).
3. Bagan untuk menggambarkan hubungan personil Qtersonal relatiottsltip cltan-

irg).
a. Bagan distribusi kerja (Workiltg distibution chart).
b. Bagan organisasi (organizatiott clnn).

Teknik yang {.ersedia untuk pengembangan sistem biasanya tidak khusus
untuk suatu metodologi tertentu, tetapi dapat digunakan di semua metodologi
yang ada. Teknik-teknik yang dapat digunakan adalah:

a. Teknik manajemen proyek, yaitu CPM (Citical Patlr Metlrcd) dan PERT
(Program Evaluatiort and Review Technique). Teknik ini digunakan untuk
penjadualan proyek (dibahas di modulA).

b. Teknik menemukan fakta (act,f inding teclutiques), vaitu teknik vang dapat
digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalanr
kegiatan mempelajari sistem yang ada. Teknik-teknik ini diantaranya adalah:

- wawancara (itterview), dibahas di modul B;
- observasi (obsenatiott), dibahas di modul C;
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- daftar pertanyaan (questionaires), dibahas di modul D;
- pengumpulan sampel (santpling), dibahas di modul E.

c. Teknik analisis biaya/manfaat (cost-effectiveness anoly.sis arau cost-benefir
atnlysis), dibahas di modul F.

d. Teknik untuk menjalankan rapat, dibahas di modul G.
e. Teknik inspeksi/walkthrouglt, dibahas di modul H.

2.7. ANALIS SISTEM DAN PEMROGRAM

Analis sistem (systents anatyst) adalah orang yang menganalisis sistem
(mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutu-
hul pemakai sistem) untuk mengidentifikasikan pcmecahan yang beralasan.
Sebutan lain untuk analis sistem ini adalah analis inform asi (itfuinatiott analyst),
analis bisnis (bttsiness analyst), perancang sistem ($,ste,rn designer), konsultan
sistem (systents consttltant) dan ahli teknik sistem (systents engineir). pemrogram
(ltrograntnter) adalah orang yang menulis kodc program untuk suatu aplikasi
tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh analis sisLem.

Pada aplikasi-aplikasi tertentu, misarnya aplikasi bisnis, komputer
merupakan alat bantu yang cukup dapat diandalkan. Untuk mengandaikan
kemampuan komputer ini, maka perlu dibuat suatu sistem, yaitu sistem informa-
si. Akan tetapi, calon-calon pemakai sistem ini umumnya kurang memahami
tontang kemampuan, keterbatasan serta tcknologi-teknologi komputcr yang ada
dan belum mampu untuk mengembangkan sendiri sistem informasi ini. Analis
sistem merupakan orang yang te pat untuk mengembangkan sistem informasi ini
bcrdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan olcI pemakai sistcm, scda'g
pemrogram yang akan mcmbuat program aplikasinya. pemrogram kcr-put"r,
sebaliknya dibandingkan dengan pemakai sistcm, lcbih memahami runtang
teknologi  komputer ,  te tapi  kurang mcmahami tentang aspck-aspek b is ' is  dan
tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan olch pemakai sistem. olch
karena itu terdapat suatu jurang komunikasi antara pcmrogram komputer
sebagai orang yang mengerti teknologi dengan pemakai sistem sebagai c,rang
yang membutuhkan teknologi. Pada saat inilah fungsi dari analis sistem tampak
terasa, yaitu sebagai penengah untuk membentangi jurang keduanya. oleh
karena itu, seorang analis sistem harus memahami beluf kedui pengetahuan yang
berbeda tersebut, yaitu pengetahuan tentang teknologi komputernya untuk dapaf
berkomunikasi dengan pemrogram dan pengetahuan tentang apli lasi yung okon
dikembangkan supaya dapat berkomunikasi dengan p"-ot ui sistem. Karcna
sistem analis bekerja dcngan pemrogram komputcr, walaupun tidak terl ibat
langsung dengan pembuatan (penulisan) kode-kode programnya, tetapi analis
sistem perlu mempunyai pengetahuan tcntang teknik-teknik pcmrogram supaya
dapat berkomunikasi secara efektip dengan pemrogram.

Analis sistem berbeda dengan pemrogram. Akan tetapi ada juga analis
sistem yang melakukan tugas-tugas seperti pemrogram dan sebalikn ya ada juga
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pcmrogram yang melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh analis sistem.
Orang yang melakukan tugas baik sebagai analis sistcm maupun pemrogranl
discbut sebagai analis/pemrogram (anolyst/progranutter) atau pcmrogram/analis

Qtrogrontnrcr/anolyst). Tugas dan tanggungiawab analis sistem dan pcmrogram
sebenarnya adalah berbeda dan perbedaan ini dapat dil ihat pada tabel 2.1.

Tabcl 2.1. Tugas dan tanggungjawab pemrogram dibanditrgkan dcngan analis sis-
tem.

1. TanggungjaHab pemrogram terbatas pada pef i txratan

p r o g . a m  k @ p u t e r .

2 .  P e n g e t a h u a n  p e m r o g r a m  c u k u p  t e r b a t a s  p a d a  t e k '

n o t o g i  k d r p u t e r ,  s i s t e m  k o f f p u t e r ,  u t i t i t i e s  d a n

b a h a s a - b a h a s a  p r o g r a m  y a n g  d i p e r l u k a n .

3 -  P e k e r j a a n  p e r n a o g r a m  s i i a t n y a  t e k n i s  d a n  h a r u s

t e p a t  d a t a m  p e t r t u a t a n  i n s t r u k s i  -  i n s t . u k s i  p r o '

g r a m .

4 .  P e k e r j a a n  p e m r o g r a m  t i d a k  m e n y a n g k u t  h u b u n g a n

dengsn banyak orang. terbatas pada sesanra pe-

n r o g r a m  d a n  a n a I  i s  s i s t e n  y a n g  r e m p e r s i a p k a n

r a n c a n g  b a n g u n  ( s p e s i f  i k a s i  )  p r o g r a m y a -

2.8. PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN YANG DIPERLUKAN
ANALIS SISTEM

Anal is  s is tem harus mcnrpunvai  pcnuctahuan vang luas dan kcahl iarr
vang khusus.  Bcberapa anal is  s is ten.r  sctu ju bahtva pcngctahuan-pengetahuan c lan
keahl ian ber ikut  in i  sangat  d iper lukan baqi  scorang anal is  s is tcm yang baik.

l .  Pengctahuan dan keahl ian lcntang teknik pcngolahan data,  tcknologi  kumput-
cr dan pcmrograman komputcr.
a.  Kcahl ian teknis yang harus d imi l ik i  adalah rermasuk kcahl ian dalam pcne-

gunaan a lat  dan toknik untuk pcngcmbangan pcrangkat  lunak apl ikas i  scr tu
kcahl ian dalam nrcngi runakan komputer .

b. Pengetahuan tcknis yang harus dimiliki meliputi pcngetahuan tcntang
perangkat koras komputer, teknologi komunikasi data, bahasa-bahasa
komputer, sistcm ope rasi, tuil i t ies dan paket-paket perangkat lunak lainnva.

2. Pengotahuan tentang bisnis sgcara umunt.
Apl ikas i  b isn is  merupakan apl ikas i  yang sekarang pal ing banyak d i tcrapkan,
maka anal is  s is tem harus mcmpunvai  pcngctahuan tcntang in i .  Pcngetahuan

I 'crrr rogranr Anal is  s istcrn

1 .  T a n g g u n g j a r a b  a n a l i s  s j s t e m  t i d a k  h a n y a  p a d a

petrbuatan program kqrputer saja, tetapi pada

s i s t e m  s e c a r a  k e s e t u r u h a n .

2 .  P e n g e t a h u a n  a n a l i s  s i s t e m  h a r u s  t u a s ,  t i d a k

h a n y a  p a d a  t e k n o t o g i  l o r r p u t e r ,  t e ( a p r  t u g a

p a d a  b i d a n g  a p I  i k a s i  y a n g  d t t a n g a n ] n y a

J .  P e k e r J a a n  a n a I  l s  s l s t e m  d a ( a m  p e m b u a t a n  p r o '

g r a m  t e r b a t a s  p a d a  p e m e c a h a n  m a s a t a h  s c c a r a

g a r t s  o e s a f .

4 .  P e k e r j a a n  a n a t  i s  s i s t e m  m e t  i b a t k a n  h u b u n g a n

b a n y a k  o r 6 n g ,  t i d a k  t e a b a t a s  p a d a  s e s a r u  a n a '

t  i s  s i s t e m ,  p e m r o g r a m ,  t e t a p i  j u g a  p e m a k a j

s i s t e m  d a n  m n a j e r ,
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ini dibutuhkan supaya analis sistem dapat berkomunikasi dengan pemakai
sistem. Pengetahuan tentang bisnis ini meliputi akuntansi keuangan, akuntansi
biaya, akuntansi manajemen, sistem pengendalian manajemen, pemasaran,
produksi, manajemen personalia, keuangan, tingkah laku organisuri, k.biiuk-
sanaan perusahaan dan aspek-aspek bisnis lainnya.

3. Pengetahuan tentang metode kuantitatip.
Dalam membangun model-model aplikasi, analis sistem banyak menggunakan
metode-metode kuantitatip, seperti misalnya pemrograman linier (linier pro-
gramning), pemrograman dinamik (dynamic prograntnting), regresi (regesion),
nehvork, pohon keputusan (decision tree), trend, simulasi dan lain sebagainya.

4. Keahlian pemecahan masalah.
Analis sistem harus mempunyai kemampuan untuk meletakkan permasalahan-
permasalahan komplek yang dihadapi oleh bisnis, memecah-mecah masalah
tersebut ke dalam bagian-bagiannya, menganalisisnya dan kemudian harus
dapat merangkainya kcmbali menjadi suatu sistem _yang ilapar mcngar.asi
permsalahan-permasalahan tersebut.

5. Keahlian komunikasi antar personil.
Anal is  s is tem harus mempunyai  kcmampuan untuk mengadakan komunikasi
baik secara l isan maupun sccara terturis. Keahlian ini diperlukan di dalam
wawancara, presentasi, rapat dan pembuatan laporan_laporan.

6. Keahlian membina hubungan antar personil.
Manusia merupakan faktor yang krit is di dalam sistem dan watak manusia satu
dengan yang lainnya berbeda. Analis sistem yang kaku dalam membina hubun-
gan kerja dengan personil-personil lainnya yang terlibat, akan membuat pekcr-
jaannya menjadi t idak efektip. Apala$ bila analis sistem tidak dapat membina
hubungan yang baik dengan pemakai sistem, maka akan tidak mendapat
dukungan dari pemakai sistem atau manajemen dan kecenderungan pemakai
sistem akan mempersulitnya.

2.g.TEAM PENGEMBANGAN SISTEM

Dalam proyek pengembangan sistem yang kecil dan scderhana, kemung_
kinan hanya ada seorang analis sistem yang merangkap sebagai pemrogram
(analis/pemrogram) atau seorang pemrogram yang merangkap sebagai inalis
sistem (pemrogram/analis). Akan tetapi untuk proyek pengembangan sistem
yang besar atau komplek, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh sejumlah orang
dalam bentuk team. Anggota dari team pengembangan sistem ini tergantung dari
besar-kecilnya ruang-lingkup proyek yang akan ditangani. Team ini secara umum
dapat terdiri dari personil-personil sebagai berikut ini.

1. Manajer analisis sistem.
Manajer analisis sistem (nnnagerof systenr analysis) ini disebut juga sebagi
koordinator proyek dan mempunyai tugas dan tanggungjawab .ebagal berikrit
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ini.
a. Sebagai ketua/koordinator team pengembangan sistem.
b. Mengarahkan, mengontrol dan mengatur anggota team pengembangan

sistem lainnya.
c. Membuat jadual pelaksanaan proyek pengembangan sistem yang akan

-t.

dilakukan.
d. Bertanggungjawab dalam mendefinisikan masalah, studi kclayakan, disain

sistem dan penerapannya.
e. Memberikan rekomendasi-rckomendasi perbaikan sistcm.
f. Mewakil i team untuk berhubungan dengan pemakai sistcm dalam hal

perundingan-perundingan dan pcmberian-pemberian nasehat kcpada
manajemen dan pemakai sistem.

g. Membuat laporan-laporan kemajuan proyek Qtrogress report).
h. Mengkaji ulang dan memcriksa kembali hasil kerja dari team.
Ketua analis sistem.
Ketua analis sistem (lead systents analyst) biasanya menjabat sebagai wakil dari
manajer analisis sistem. Tugasnya adalah membantu tugas dari manajer anali-
sis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan.
Analis sistem senior.
Analis sistem senior (senior systen$ atnlyst) merupakan analis sistem yang
sudah berpengalaman.

4. Analis sistem.
Analis sistem (systetns atwlyst) merupakan analis sistem yang cukup berpenga-
laman dan dapat bekerja sendiri tanpa bimbingan dari analis sistem senior.

5. Analis sistem junior.
Analis sistem junior Qunior systen$ analyst) merupakan analis sistem yang
belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan-bimbingan dari
analis sistem yang lebih senior. Analis sistem junior ini sering juga disebut
dengan analis sistcm yang masih dilatih (systerrrs analyst trainee).

6. Pemrogram aplikasi senior.
Pemrogram aplikasi senior (serritr r applicatiotts progratttnter) mcrupakan
pemrogram komputer yang sudah bcrpengalaman dengan tugas merancang
spesifikasi dari program aplikasi dan mongkoordinasi kerja dari pemrograrn
yang lainnya. Pemrogram aplikasi scnior ini kadang-kadang juga discbut
dengan pemrogram/analis.

7.  Pemrogram apl ikas i .
Pemrogram aplikasi (applicatiotrs progrunnrcr) merupakan pemrogranl
komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa
harus dibimbing secara langsung lagi.

8. Pemrogram aplikasi 1'unior.
Pemrogram aplikasi yunior Qunior applications progrannrcr) merupakan
pemrogram komputer yang belum berpengalaman dan masih dibawah bimbin-
gan langsung dari pemrogram yang lebih senior. Pemrogram aplikasi yunior
biasanya hanya dil ibatkan pada pembuatan modul-modul program yang seder-
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hana, seperti misalnya pcmbuatan bentuk-bentuk l/o. pemrogram aplikasi
yunior ini sering juga disebut dengan pemrogram aplikasi yang masih dilatih
(a p p li c ati orts p rogra m nrc r trai ne e).
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