


 Komponen sistem informasi terdiri dari : 
hardware, software, prosedur, orang, basis 
data, dan jaringan komputer

 Sistem informasi memiliki beberapa model, yang 
memadukan kebutuhan informasi, komponen
sistem informasi, dan teknologi pendukung
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“Untuk mengembangkan suatu sistem
informasi, yang terdiri dari beberapa komponen

penyususn kebanyakan perusahaan perlu
menggunakan suatu metodologi

pengembangan sistem”

3



• Metodologi adalah proses standar yang diikuti oleh
organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang 
diperlukan untuk menganalisa, merancang, 
mengimplementasikan, dan memelihara sistem
informasi

• Selain itu, pengembangan sistem informasi juga
memiliki siklus hidup
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 Adalah metodologi klasik yang digunakan
untuk mengembangkan, memelihara dan
menggunakan sistem informasi

 Mencakup beberapa fase/tahapan
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• Tahapan yang dimulai karena adanya
permintaan terhadap sistem baru

• Dalam pelaksanaan, dibentuk tim:

 Pemakai

 Analis sistem

 Spesialis informasi lain

 Auditor internal (memastikan rancangan
memenuhi persyaratan)
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Tujuan:

Menentukan hal-hal detail tentang yang 
akan dikerjakan sistem yang akan
diusulkan.

 studi kelayakan

 analisis kebutuhan
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Untuk memastikan usulan dapat dicapai dengan
sumber daya yg ada, dengan memperhatikan
kendala perusahaan serta dampak terhadap

lingkungan sekeliling
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Tugas utama analis sistem:

– Penentuan masalah dan peluang sistem

– Pembentukan sasaran sistem baru

– Pengidentifikasian pemakai sistem

– Pembentukan lingkup sistem

10



Tujuan:

• Untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan
(spesifikasi rinci tentang hal yang akan
dilakukan sistem ketika diimplementasikan)

• Sebagai kesepakatan antar pengembang, 
pemakai, manajemen & mitra kerja
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• Menentukan keluaran yg
dihasilkan sistem

• Masukan yg diperlukan sistem

• Lingkup proses pengolahan
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• Tujuan: 

menghasilkan rancangan yang memenuhi
kebutuhan yang ditentukan selama tahapan
analisis sistem

• Ada dua sub tahapan :

– perancangan konseptual

– perancangan fisik
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Mencakup:

• Keluaran (rancangan laporan: frekuensi, 
isi, bentuk, ditampilkan/dicetak)

• Penyimpanan data (semua data utk
laporan ditentukan lebih detail: nama
field, ukuran data, letaknya dlm berkas)
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Mencakup:

• Masukan (data yg perlu dimasukkan
ke dalam sistem)

• Prosedur pemrosesan dan operasi
bagaimana data masukan diproses
menghasilkan laporan
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• Rancangan konseptual diterjemahkan
dalam bentuk fisik, terbentuk:

– Spesifikasi lengkap tentang modul sistem, 

– Antarmuka modul

– Sistem basis data fisik
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Implementasi Sistem
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• Pemrograman: 

Pembuatan program untuk mengatur komputer
agar sesuai dg keinginan

• Pengujian:

Aktifitas utk menguji apakah program bebas dari
kesalahan
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Tahapan utk mengoperasikan sistem baru dalam
menggantikan sistem lama

Konversi paralel

– Sistem baru + sistem lama sama2 dijalankan

– Setelah beberapa lama & diterima -> sistem
baru

Konversi langsung

– Sistem lama dihentikan, sistem baru
langsung digunakan
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• Konversi modular

– Sistem baru diterapkan pada lokasi tertentu
sebagai pelopor

– Setelah berhasil diterapkan dilainnya

• Konversi pilot

– Mengganti sistem lama dengan sistem baru
secara bertahap (modul2)

– Modul 1 sukses, dilanjutkan yang lain
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• Dokumentasi pengembangan

Menjabarkan sistem secara lengkap

• Dokumentasi operasi

Jadwal pengoperasian, cara pengoperasian

• Dokumentasi pemakai

Petunjuk penggunaan + materi pelatihan
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• Sistem menyisakan masalah yg belum terdeteksi

• Perubahan bisnis atau lingkungan

• Adanya permintaan kebutuhan baru

• Kinerja sistem menjadi menurun
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• Pemeliharaan perfektif

Memperbaharui sistem sebagai
tanggapan atas perubahan kebutuhan
pemakai

• Pemeliharaan adaptif

Perubahan aplikasi untuk menyesuaikan
diri terhadap hardware software baru

• Pemeliharaan korektif

Pembetulan atas kesalahan yang 
ditemukan sewaktu sistem berjalan
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Summary

• Siklus hidup pengembangan sistem informasi
adalah metodologi klasik yang digunakan
untuk mengembangkan, memelihara dan
menggunakan sistem informasi

• Siklus hidup pengembangan sistem informasi
meliputi : analisis, desain, implementasi, 
operasi dan pemeliharaan
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