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KONSEP DASAR

 Pengembangan sistem (system development) bisa berarti :

• Menyusun sistem baru

• Memperbaiki sistem

 Upgrade System dilakukan karena :

• Terdapat masalah (problems) pada sistem yang lama

• Berkembangnya kebutuhan organisasi

• Untuk meraih kesempatan yang lebih luas

• Adanya intsruksi dari atasan



PRINSIP PENGEMBANGAN 
SISTEM

 Secara garis besar, terdapat 2 tahap pengembangan 
sistem, yaitu :

Analisis Sistem 
(System Analysis)

Pengembangan Sistem 
(System Development)

Langkah yang ditempuh untuk 

mendapatkan gambaran utuh mengenai 

bagaimana sistem yang lama bekerja, 

masalah apa saja yang ada pada sistem

Langkah yang ditempuh untuk 

mengembangkan/memperbaiki sistem, 

berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya
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JENIS METODE

 Terdapat banyak metode pengembangan sistem yang 
tersedia

 System Development Life Cycle (SDLC), yang merupakan 
metode pengembangan sistem tradisional yang paling 
sering digunakan

 Metode lain seperti :

• CASE tools, 

• Joint Application Design (JAD), 

• Rapid Application Development (RAD), 

• Prototyping



Metode SDLC
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SDLC ADALAH...

 System Development Life 
Cycle (SDLC) merupakan 
kerangka kerja terstruktur 
yang terdiri atas berbagai 
proses berurutan untuk 
mengembangkan sistem 
informasi. 

 Tahapannya terdiri atas 



TAHAP SDLC

Masalah / 
peluang bisnis

Studi 
Kelayakan

Investigation Analysis Design Programming Testing Implementation
Operation & 
Mantenance



TAHAP SDLC
1. SYSTEM INVESTIGATION

 Penemuan masalah / peluang bisnis munculnya 
masalah / peluang yang datang dari internal & eksternal 
yang memberikan stimulasi terhadap pengembangan 
sistem

 Melakukan studi kelayakan (feasibility study)  penelitian 
yang berguna untuk mengukur kemungkinan 
keberhasilan proyek yang diusulkan, dan memberikan 
penilaian secara kasar mengenai kelayakan proyek



TAHAP SDLC
1. SYSTEM INVESTIGATION

• Kelayakan teknis  penilaian apakah komponen hardware, software dan 
komunikasi dapat dikembangkan dan/atau diperoleh untuk mengatasi 
masalah/peluang bisnis

• Kelayakan Ekonomis  penilaian apakah suatu proyek memiliki risiko 
keuangan yang dapat ditoleransi, dan apakah perusahaan dapat 
menanggung pengeluaran dan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikannya.

• Kelayakan Organisasional  berkaitan dengan kemampuan organisasi 
untuk menerima proyek yang diusulkan. Pertimbangan atas kebijakan dan 
politik organisasi, dampak proyek thd distribusi kekuasaan, hubungan 
bisnis, ketersediaan sumber daya internal

• Kelayakan Perilaku  penilaian berbagai isu manusia yang dilibatkan 
dalam proyek yang diusulkan, termasuk penolakan atas perubahan dan 
kebutuhan keahlian, serta pelatihan



TAHAP SDLC

 Analisis sistem merupakan proses mempelajari berbagai 
masalah/peluang bisnis yang dapat diselesaikan dengan 
memanfaatkan sistem informasi. 

 Pada tahap ini dilakukan :

• Penentuan masalah/peluang

• Identifikasi penyebab

• Spesifikasi solusi

• Identifikasi kebutuhan informasi

Investigation Analysis Design Programming Testing Implementation
Operation & 
Mantenance



TAHAP SDLC
2. SYSTEM ANALYSIS

 Tujuan utama tahap ini adalah mengumpulkan informasi 
mengenai sistem yang ada, sehingga organisasi dapat 
memutuskan satu dari 3 pilihan solusi dasar berikut :

• Tetap menggunakan sistem yang ada tanpa pembaharuan

• Merubah atau memperbaiki sistem yang ada

• Mengembangkan sistem baru

 Teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. 



TAHAP SDLC

 Tahap ini menjelaskan bagaimana sistem akan menjalankan tugasnya. 

 Hasil tahap ini berupa spesifikasi teknis terhadap :

• Output, input, interface

• Hardware, software, basis data, telekomunikasi, prosedur dan personel

• Integrasi antar komponen

 Desain sistem memiliki 2 aspek utama :

• Desain Logis  spesifikasi abstrak mengenai apa yang akan dilakukan 
komputer. Desain input, output, proses, basis data, telekomunikasi, 
pengendalian, keamanan,dll.

• Desain Fisik  spesifikasi fisik yang menyatakan bagaimana sistem 
komputer akan menjalankan fungsinya. Desain hardware, software, dll.

Investigation Analysis Design Programming Testing Implementation
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TAHAP SDLC

 Tahap ini menerjemahkan spesifikasi sistem ke dalam bahasa 
pemrograman komputer. 

 Pengujian menyeluruh dan berkelanjutan dilakukan selama 
tahap pemrograman. Tujuannya adalah untuk memeriksa 
apakah program dapat memberikan hasil yang diinginkan. 

 Pengujian juga berguna untuk mencaritahu kesalahan (bug), 
agar dapat diperbaiki sebelum sistem diimplementasikan

Investigation Analysis Design Programming Testing Implementation
Operation & 
Mantenance



TAHAP SDLC

 Implementasi adalah proses konversi dari sistem komputer 
lama ke sistem komputer baru. 

 Terdapat 4 strategi konversi :

Investigation Analysis Design Programming Testing Implementation
Operation & 
Mantenance

Paralel Direct Pilot Phased

sistem lama dan baru 

beroperasi secara bersama

sistem lama dihentikan, 

sistem baru dijalankan

Sistem baru diperkenalkan 

secara bertahap 

Sistem baru diperkenalkan pada satu 

unit  unit lain seluruh organisasi



TAHAP SDLC

 Setelah dikonversikan, sistem yang baru akan berjalan 
dalam jangka waktu tertentu, hingga digantikan oleh 
sistem yang lebih baru lagi. 

 Selama beroperasinya, sistem perlu untuk dirawat. 

Investigation Analysis Design Programming Testing Implementation
Operation & 
Mantenance
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1. PROTOTYPING

 Pendekatan yang mendefinisikan daftar permintaan awal dari 
pengguna  membangun sistem prototipe  memperbaiki 
sistem dalam beberapa versi baru berdasarkan umpan balik 
dari pengguna. 

Keuntungan :
• Proses pengembangan lebih 

cepat

• Memberikan peluang bagi 

pengguna untuk memperjelas 

kebutuhan informasinya 

Kelemahan :
• Tidak adanya dokumentasi yang 

memadai saat analisis sistem

• Kekurangan dokumentasi akan 

berdampak saat terjadi masalah pada 

sistem dan saat maintenance

• Terlalu banyak versi yang memakan 

waktu saat pembuatan



2. JOINT APPLICATION DESIGN

 JAD merupakan tools berbasis kelompok/grup untuk 
mengumpulkan permintaan pengguna dan menciptakan 
desain sistem. 

 JAD sering diterapkan saat tahap analisis dan desain 
sistem dari SDLC. 

Keuntungan :
• Proses pengembangan melibatkan 

banyak pengguna dan dapat 

menghemat waktu

• Implementasi lebih mudah, dan 

menghemat biaya pelatihan

Kelemahan :
• Sulitnya untuk mengumpulkan 

semua pengguna dalam satu 

pertemuan JAD

• Proses JAD akan memiliki masalah 

yang biasa dihadapi oleh masalah 

dalam kelompok



3. CASE TOOLS

 Computer-assisted Software Engineering (CASE) 
pendekatan pengembangan yang menggunakan alat 
khusus untuk mengotomatisasikan banyak tugas dalam 
SDLC. 

Keuntungan :
• Dengan CASE tools, sistem yang 

dikembangkan bisa memiliki masa 

hidup operasional yang efektif lebih 

lama & lebih bisa memenuhi 

kebutuhan pengguna

• Proses pengembangan jadi lebih 

cepat, sistem yang dihasilkan lebih 

fleksibel untuk diterapkan pada 

kondisi yang berubah-ubah

• Dokumentasi sistem baik

Kelemahan :
• Pembangunan sistem di awal terlalu 

mahal

• Memerlukan definisi yang lebih 

akurat akan kebutuhan pengguna

• CASE tools sulit untuk disesuaikan 

atau digunakan pada sistem yang 

telah ada



4. RAPID APPLICATION 
DEVELOPMENT

 Merupakan metode pengembangan yang menggunakan 
alat khusus dan pendekatan interaktif untuk secara cepat 
memproduksi sistem yang berkualitas tinggi.

 Metode ini mengkombinasikan JAD, RAD dan CASE tools. 



Thank you



