
PENDEKATAN UNTUK MEMBANGUN SISTEM 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem informasi manajemen (SIM) bukan sistem informasi keseluruhan, karena 

tidak semua informasi di dalam organisasi dapat dimasukkan secara lengkap ke dalam 

sebuah sistem yang otomatis. Aspek utama dari sistem informasi akan selalu ada di luar 

sistem komputer. 

Pengembangan SIM canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang 

berketrampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para 

manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun SIM karena : 

1. Kurang organisasi yang wajar 

2. Kurangnya perencanaan yang memadai 

3. Kurang personil yang handal 

4. Kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer 

dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem dan 

memotivasi seluruh personil yang terlibat. 

SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan 

diperoleh artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak 

terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat.  

Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan 

mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar 

dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka SIM yang 

dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. 

Secara teoritis komputer bukan prasyarat mutlak bagi sebuah SIM, namun dalam 

praktek SIM yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan komputer. 

Prinsip utama perancangan SIM : SIM harus dijalin secara teliti agar mampu melayani 

tugas utama. 



Tujuan sistem informasi manajemen adalah  memenuhi kebutuhan informasi 

umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. 

SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai 

simulasi model matematika. 

Dalam mencapai sebuah tujuan tersebut, tentunya pasti ada kendala-kendala yang 

dapat menghambat proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, organisasi perlu mendesain 

ulang system dengan menggunakan system informasi. Berikut akan dibahas dengan tema 

” Desain Ulang Organisasi dengan Sistrm Informasi ”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba mengkaji lebih 

jauh mengenai ”Desain Ulang Organisasi dengan Sistem Informasi”, untuk selanjutnya 

mengetahui bagaimana desain ulang dalam organisasi dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menilai alternatif membangun sistem? 

2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan tentang pendekatan yang dipakai? 

3.   Bagaimana solusi ke permasalahan yang diciptakan oleh pendekatan? 

4.   Bagaimana alat yang digunakan dalam metodologi pengembangan sistem? 

 

C. Tujuan 

  Dari rumusan masalah yang telah kami buat,maka tujuan dari pembahasan ini 

adalah : 

1. Mengetahui cara-cara alternatif membangun sistem. 

2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan tentang pendekatan yang dipakai. 

3. Mengetahui solusi ke permasalahan yang diciptakan oleh pendekatan. 

4. Mengetahui alat yang digunakan dalam metodologi pengembangan sistem. 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 MENILAI ALTERNATIF MEMBANGUN SISTEM 

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Pengertian Sistem Menurut para ahli : 

1. L. James Havery 

Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu 

rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud 

untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan. 

2. John Mc Manama 

Menurutnya sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-

fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk 

mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efesien. 

 

Sistem informasi Manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang 

menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu 

mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna 

meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar 

kriteria mutu yang telah ditetapkan. 

Dengan kata lain SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Para 

pemakai biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal, perusahaan atau sub 

unit dibawahnya. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya 

mengenai apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang dan apa yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk 

laporan periodik, laporan khusus dan ouput dari model matematika. Output informasi 

digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan saat mereka 

membuat keputusan untuk memecahkan masalah. 



Perancangan, penerapan dan pengoperasian SIM adalah mahal dan sulit. 

Upaya ini dan biaya yang diperlukan harus ditimbang-timbang. Ada beberapa faktor 

yang membuat SIM menjadi semakin diperlukan, antara lain bahwa manajer harus 

berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Salah satu alasan dari 

kerumitan ini adalah semakin meningkatnya dengan muncunya peraturan dari 

pemerintah. 

Lingkungan bisnis bukan hanya rumit tetapi juga dinamis. Oleh sebab itu 

manajer harus membuat keputusan dengan cepat terutama dengan munculnya 

masalah manajemen dengan munculnya pemecahan yang memadai. 

 

2. Rumusan Sistem Informasi Manajemen 

SIM bukan merupakan hal baru. Ruang lingkup SIM sebenarnya tertuang pada 

tiga kata pembentuknya, yaitu “sistem”, “informasi”, dan “manajemen”. Sistem 

merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang 

membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, 

yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal, seperti 

persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, 

keuangan, personalia; serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen yang saling 

terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha.  

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem 

tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang 

relevan yang dibutuhkan oleh orang untu menambah pemahamannya terhadap fakta-

fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai 

dengan kebutuhannya masing-masing. 

Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola 

perusahaan seperti merencanakan (menetapkan strategi, tujuan dan arah tindakan), 

mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir  dan mengendalikan operasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari ruang lingkup di atas, beberapa ahli telah 

memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen, antara lain :  

1. SIM adalah pengembagan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif 

dalam organisasi-organisasi (Kroenke, David, 1989)  



2. SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan 

informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. 

Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa 

yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang 

mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan 

periodik, laporan khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi 

digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat 

keputusan untuk memecahkan masalah (Mc. Leod, 1995)  

3. SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yag akurat dan tepat 

waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan 

dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan , operasi secara 

efektif dan pengendalian (Stoner, 1996)  

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa SIM adalah 

suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung 

pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. 

 

3.  Analisis Sistem 

Alasan pentingnya mengawali analisis sistem: 

 Problem-solving: sistem lama tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

itu analisis diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai 

dengan kebutuhan. 

 Kebutuhan baru: adanya kebutuhan baru dalam organisasi atau lingkungan 

sehingga diperlukan adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk 

mendukung organisasi. 

 Mengimplementasikan ide atau teknologi baru. 

 Meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan 

 

 

 

 

 



4.  Prinsip dasar desain sistem 

Ada 2 prinsip dasar desain: 

1. Desain sistem monolitik. Ditekankan pada integrasi sistem. Resource mana 

yang bisa diintegrasikan untuk memperoleh sistem yang efektif terutama 

dalam cost. 

2. Desain sistem modular. Ditekankan pada pemecahan fungsi-fungsi yang 

memiliki idependensi rendah menjadi modul-modul (subsistem fungsional) 

yang terpisah sehingga memudahkan kita untuk berkonsentrasi mendesain per 

modul. Sebuah sistem informasi dapat dipecah menjadi 7 subsistem 

fungsional, a.l: data collection, data processing, file update, data storage, 

data retrival, information report dan data processing controls. 

Petunjuk umum dalam desain subsistem fungsional sebuah sistem informasi: 

 Sumber data sebaiknya hanya dikumpulkan sekali sebagai input ke sistem 

informasi. 

 Akurasi sumber data sangat tergantung pada banyaknya langkah untuk 

me-record, collect dan prepare data untuk prosessing. Semakin sedikit 

langkah semakin akurat. 

 Data yang  dihasilkan dari sistem berbasis komputer sebaiknya tidak 

dimasukkan lagi ke sistem. 

 Pewaktuan yang diperlukan untuk mengumpulkan data harus lebih kecil 

dari pewaktuan informasi tersebut diperlukan. 

 Perlu pemilihan cara pengumpulan data yang paling optimal 

 Pengumpulan data tidak harus on-line, melainkan tergantung dari 

kebutuhan informasi. 

 Semua sumber data harus dapat di validasi dan diedit segera setelah di 

kumpulkan. 

 Data yang sudah divalidasi, sebaiknya tidak divalidasi pada proses 

selanjutnya. 

 Total kontrol harus segera di cek lagi sebelum dan sesudah sebuah 

aktifitas prosesing yang besar dilakukan. 



 Data harus dapat disimpan hanya di 1 tempat dalam basis data kecuali ada 

kendala sistem. 

 Semua field data sebaiknya memiliki prosedur entri dan maintenance. 

 Semua data harus dapat dicetak dalam format yang berarti untuk keperluan 

audit. 

 File transaksi harus di maintain paling tidak dalam 1 siklus update ke basis 

data. 

 Prosedur backup dan security harus disediakan untuk semua field data. 

 Setiap file non sequential perlu memiliki prosedur reorganisasi secara 

periodik. 

 Semua field data harus memiliki tanggal update/akses penyimpanan 

terakhir. 

 

5.  Langkah-Langkah dalam Proses Desain sistem 

 Mendefinisikan tujuan sistem (defining system goal), tidak hanya berdasarkan 

informasi pemakai, akan tetapi juga berupa telaah dari abstraksi dan 

karakteristik keseluruhan kebutuhan informasi sistem. 

 Membangun sebuah model konseptual (develop a conceptual model), berupa 

gambaran sistem secara keseluruhan yang menggambarkan satuan fungsional 

sebagai unit sistem. 

 Menerapkan kendala2 organisasi (applying organizational contraints). 

Menerapkan kendala-kendala sistem untuk memperoleh sistem yang paling 

optimal. Elemen organisasi merupakan kendala, sedangkan fungsi-fungsi yang 

harus dioptimalkan adalah: performance, reliability, cost, instalation 

schedule, maintenability, flexibility, grouwth potensial, life expectancy. 

Model untuk sistem optimal dapat digambarkan sebagai sebuah model yang 

mengandung: kebutuhan sistem dan sumber daya organisasi sebagai input; 

faktor bobot terdiri atas fungsi-fungsi optimal di atas; dan total nilai yang harus 

dioptimalkan dari faktor bobot tersebut. 

 Mendefinisikan aktifitas pemrosesan data (defining data processing 

activities).  



Pendefinisian ini dapat dilakukan dengan pendekatan input-proses-output. Untuk 

menentukan hal ini diperlukan proses iteratif sbb:  

a. Mengidentifikasn output terpenting untuk mendukung/mencapai tujuan 

sistem (system’s goal) 

b. Me-list field spesifik informasi yang diperlukan untuk menyediakan 

output tersebut 

c. Mengidentifikasi input data spesifikik yang diperlukan untuk membangun 

field informasi yang diperlukan. 

d. Mendeskripsikan operasi pemrosesan data yang diterapkan untuk 

mengolah input menjadi output yang diperlukan. 

e. Mengidentifikasi elemen input yang menjadi masukan dan bagian yang 

disimpan selama pemrosesan input menjadi output. 

Ulangi langkah a-e terus menerus samapi semua output yang dibutuhkan diperoleh. 

Bangun basis data yang akan mendukung efektifitas sistem untuk memenuhi 

kebutuhan sistem, cara pemrosesan data dan karakteristik data. 

Berdasarakan kendala-kendala pembangunan sistem, prioritas pendukung, estimasi 

cost pembangunan; kurangi input, output dan pemrosesan yang ekstrim 

Definisikan berbagai titik kontrol untuk mengatur aktifitas pemrosesan data yang 

menentukan kualitas umum pemrosesan data. 

Selesaikan format input dan output yang terbaik untuk desain sistem. 

 Menyiapkan proposal sistem desain. Proposal ini diperlukan untuk 

manajemen apakah proses selanjutnya layak untuk dilanjutkan atau tidak. Hal-

hal yang perlu disiapkan dalam penyusunan proposal ini adalah: 

a. Menyatakan ulang tentang alasan untuk mengawali kerja sistem 

termasuk tujuan/objektif khusus dan yang berhubungan dengan 

kebutuhan user dan desain sistem. 

b. Menyiapkan  model yang sederhana akan tetapi menyeluruh sistem 

yang akan diajukan. 

c. Menampilkan semua sumber daya yang tersedia untuk 

mengimplementasikan dan merawat sistem. 



d. Mengidentifikasi asumsi kritis dan masalah yang belum teratasi yang 

mungkin berpengaruh terhadap desain sistem akhir. 

e. Sedangkan format dari proposal desain ini sangat berfariasi akan tetapi 

mengandung hal-hal di atas. 

 

6.  Perancangan sistem  

Analisis sistem digunakan untuk menjawab pertanyaan what? Sedangkan desain 

digunakan untuk menjawab pertanyaan how? Desain berkonsentrasi pada bagaimana 

system dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. 

Elemen-elemen pengetahuan yang berhubungan dengan proses desain system : 

 Sumber daya organisasi: bertumpu pada 5 unsur organisasi, yaitu: man, 

machines, material, money dan methods. 

 Informasi kebutuhan dari pemakai: informasi yang diperoleh dari pemakai 

selama fase analisis sistem. 

 Kebutuhan sistem: hasil dari analisis sistem. 

 Metode pemrosesan data, apakah: manual, elektromechanical, puched card, 

atau computer base. 

 Operasi data. Ada beberapa operasi dasar data, a.l: capture, classify, arrange, 

summarize, calculate, store, retrieve, reproduce dan disseminate. 

 Alat bantu desain, seperti: dfd, dcd, dd, decision table dll. 

 

2.2 PENDEKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

Terdapat beberapa pendekatan dalam pengembangan system,antara lain : 

a. Pendekatan Klasik 

Disebut juga pendekatan tradisional/ konvensional. Pendekatan klasik 

mengembangkan sistem dengan tahapan-tahapan system life cycle. Pendekatan ini 

menekankan bahwa pengembangan akan berhasilbila mengikuti tahapan pada 

Sistem Life Cycle. 

Permasalahan yang dapat timbul pada pendekatan klasik : 

1.Pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit 

2. Biaya perawatan dan pemeliharaan sistem akan menjadi mahal 



3. Kemungkinan kesalahan sistem besar 

4. Keberhasilan sistem kurang terjamin 

b. Pendekatan Terstruktur 

Pendekatan terstruktur akan dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik 

yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem 

yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan 

dengan baik dan jelas. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang 

terstruktur telah banyak yang diperkenalkan dalam buku-buku maupun 

perusahaan-perusahaan konsultan pengembang sistem. Metodologi ini 

memperkenalkan penggunaa alat-alat dan teknik-teknik untuk pengembangan 

sistem yang terstruktur. 

Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep yang 

baru. Teknik perakitan di pabrik dan sirkuit untuk alat elektronik adalah dua 

contoh baru konsep ini yang banyak digunakan di industri. Konsep ini relatif 

masih baru dalam pengembangan sistem informasi untuk menghasilkan produk 

sistem yang memuaskan hasilnya. Melalui pendekatan struktur,permasalahan 

yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari  produktifitas 

dan kualitasnya lebih baik ( bebas kesalahan ). 

Keuntungan pendekatan terstruktur : 

a. Mengurangi kerumitan masalah 

b. Konsep mengarah pada sistem yang ideal 

c. Standarisasi 

d. Orientasi kemassa datang 

e. Mengurangi ketergantungan pada desainer 

c. Pendekatan dari bawah ke atas 

Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional 

dimana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan 

untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan 

informasi berdasarkan transaksi  tersebut. Pendekatan ini ciri-ciri dari pendekatan 

klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem 

disebut juga dengan istilah data analisis, karena yang menjadi tekanan adalah data 



yang akan di olah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul 

mengikuti datanya. 

d. Pendekatan dari atas ke bawah 

Pendekatan dari ats ke bawah (Top down approach) 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 yaitu 

penentuan output,input, basis data, prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan ini 

juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas turun bila 

digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah decision 

analysis, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahuli kemudian data yang perlu 

dipilah didefinisikan menyusut mengikuti informasi yang dibutuhkan. 

e. Pendekatan Sepotong ( placemeal approach ) 

Pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan tertentu tanpa 

memperhatikan posisinya/sasaran di sistem informasi secara global. 

f. Pendekatan sistem ( sistem approach ) 

Memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintregasi untuk 

masing-masing kegiatan aplikasinya dadn menekankan sasaran organisasinya 

secara global. 

g. Pendekatan sistem menyeluruh ( total sistem approach ) 

Pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga 

menjadi sulit untuk dikembangkan ( ciri klasik ). 

h. Pendekatan modular ( Modular approach ) 

Pendekatan dengan memecah sistem komplek menjadi modul yang 

sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan, tepat 

waktu, mudah di pelihara ( ciri terstruktur ). 

 

 

 



i. Lompatan jauh 

Pendekatan yang menerangkan perubahan menyeluruh secara serentak 

menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung resiko tinggi, terlalu 

mahal, sulit dikembangkan karena terlalu komplek. 

j. Pendekatan berkembang 

Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi 

yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya 

mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. 

  

2.3 MENILAI SOLUSI KE PERMASALAHAN YANG DICIPTAKAN OLEH 

PENDEKATAN 

Dalam pengembangan sebuah sistem, kita mengenal konsep SDLC 

(system development life cycle). Secara global definisi SDLC dapat dikatakan 

sebagai suatu proses berkesinambungan untuk menciptakan atau merubah sebuah 

sistem, merupakan sebuah model atau metodologi yang digunakan untuk 

melakukan pengembangan sistem. Dapat dikatakan dalam SDLC merupakan 

usaha bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, 

rancangan & pembangunan sistem serta delivering-nya kepada pengguna. Secara 

umum, tahapan SDLC meliputi proses perencanaan, analisis, desain dan 

implementasi. 

a. Planning 

Proses perencanaan biasanya lebih menekankan pada alasan mengapa sebuah sistem 

harus dibuat. 

b. Analysis 

Tahapan perencanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses analisis yang lebih 

menekankan pada siapa, apa, kapan dan dimana sebuah sistem akan dibuat. 

 

 



c. Design 

Sedangkan pada proses desain lebih menekankan kepada bagaimana sistem akan 

berjalan. 

d. Implementation 

Tahap terakhir dilanjutkan dengan fase implementasi yaitu proses delivery-nya 

kepada pengguna. 

Beberapa metodologi yang biasa dikenal antara lain Structural Design, Rapid Application 

Development (RAD) dan Agile Development. 

1. Structural Design 

Merupakan sebuah metode pengembangan sistem dimana antara satu fase ke fase 

yang lain dilakukan secara berurutan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biasanya sebuah langkah akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum 

melanjutkan ke fase berikutnya. Keuntungan menggunakan metodologi ini 

requirement harus didefinisikan lebih mendalam sebelum proses coding dilakukan. 

Disamping itu metodologi ini memungkinkan sesedikit mungkin perubahan 

dilakukan pada saat proyek berlangsung. Namun, metodologi ini juga mempunyai 

beberapa kelemahan, diantaranya desain harus komplit sebelum programming 

dimulai, serta jika terjadi fase yang terlewati, maka biaya yang akan ditimbulkan 

akan lumayan besar. 

Bagian dari metodologi ini antara lain Waterfall Modeling dan Parallel 

Development. Berbeda dengan Waterfall Modeling, Parallel Development 

memungkinkan beberapa fase dilakukan secara bersama-sama untuk 

mempersingkat waktu. 



2.Rapid Application Development (RAD) 

Metodologi ini melakukan beberapa penyesuaian terhadap SDLC pada 

beberapa bagian sehingga lebih cepat untuk sampai ke tangan pengguna. 

metodologi ini biasanya mensyaratkan beberapa teknik dan alat2 khusus agar 

proses bisa cepat, misalnya melakukan sesi joint application development (JAD), 

penggunaan alat-alat computer aided software engineering (CASE Tool s), kode 

generator dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beberapa kategori RAD misalnya Phased Development, Prototyping dan 

Throw-away Prototyping. 

1. Phased Development membagi sistem secara keseluruhan menjadi beberapa versi 

sistem. Setelah desain untuk versi pertama selesai maka akan dilanjutkan ke 

implementasi. Setelah versi pertama terselesaikan, maka pengembang akan memulai 

lagi ke versi selanjutnya. 

2. Metodologi prototyping melakukan analisis, desain dan implementasi secara 

bersamaan, kemudian dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapat review dari 

pengguna. Sebuah prototiping adalah sebuah sistem dalam fungsi yang sangat 

minimal. 

Jenis-jenis Prototyping  

Aplikasi pendekatan prototyping dapat dilakukan pada kondisi sebagai berikut:  

1. Patched-Up Prototype: Pendekatan ini mengacu pada bagaimana mengkonstruksi 

sebuah sistem yang bekerja dengan cara adopsi.  

2. Non operational Prototype: Pendekatan ini dibangun untuk menguji aspek-aspek 

tertentu dari desain agar dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan  

3. First of Series Prototype: Model pendekatan ini mengacu pada pilot project  

4. Selected Features Prototype: Konsep ini mengacu pada fitur-fitur terseleksi 

sehingga didapat alternative solusi terbaik  

 

Solusi Prototyping Untuk Masalah Bisnis  

Istilah bisnis mengacu pada kegiatan yang dilakukan badan usaha untuk 

memperoleh keuntungan atau tujuan dalam rangka pengelolaan entitas yang 

dikembangkan. Solusi bisnis mengintegrasikan antara metode penyelesaian 

masalah pada obyek bisnis tertentu yang ditimbulkan dari aspek siklus pemrosesan 

transaksi dengan proses prototyping dan tenaga kerja divisi. 

Langkah pengelolaan prototyping dimulai dari identifikasi masalah sampai 

pada pengembangan versi produksi. Ada dua komponen personal yang saling bekerja 

sama yakni spesialis bisnis, yakni mereka yang berkecimpung atau menjadi 



penasehat bisnis dan spesialis teknis yang menggambarkan melalui konsep sistem 

informasi kebutuhan bisnis yang diperlukan.  

Penelusuran proses prototyping mengantarkan analis sistem terhadap suatu 

umpan balik dengan metode evaluasi sistem sehingga mencapai kesempurnaan 

sesuai dengan karakteristik budaya pemakai.  

 

3. Throwaway Prototyping hampir sama dengan metodologi Prototyping. 

Perbedaannya bahwa pada metodologi ini, analisis dilakukan lebih mendalam lagi.  

3.Agile Development 

Bisa dikatakan ini merupakan metodologi yang lebih cepat dalam 

pengembangan sebuah sistem informasi. Metodologi ini melakukan perampingan 

pada proses pemodelan dan pembuatan dokumentasi. Pengembangan metodologi 

ini adalah eXtreme Programming dan Scrum. 

Cara memilih metodologi pengembangan sistem yang tepat: 

Memilih sebuah metodologi bukanlah hal yang mudah dilakukan karena 

tidak satupun metodologi yang bisa dikatakan terbaik. Setiap organisasi biasanya 

memiliki standarisasi tertentu. Sebenarnya banyak hal yang bisa dijadikan 

pertimbangan dalam pemilihan sebuah metodologi. Pada gambar berikut 

ditampilkan komparasi dari metodologi pengembangan sistem. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa pertimbangan pemilihan metodologi meliputi; kejelasan kebutuhan 

pengguna (clarity user requirement), penguasaan teknologi (familiarity with technology), 

tingkat kerumitan sistem (system complexity), tingkat kehandalan sistem (system 

realibility), waktu pelaksanaan (short time schedules) dan visibilitas jadwal pelaksanaan 

(schedule visibility). 

Ø  Kejelasan kebutuhan pengguna 

Jika pada suatu saat kita dihadapkan pada kondisi ketidakjelasan kebutuhan pengguna, 

maka metodologi RAD berbasis prototipe dan prototipe sekali pakai (throwaway 

prototyping) merupakan salah satu metodologi yang tepat untuk digunakan. 

Ø  Penguasaan teknologi 

Penguasaan teknologi merupakan satu bagian yang vital untuk dipertimbangkan dalam 

menentukan sebuah metodologi. Familiaritas terhadap teknologi dasar yang tidak 

memadai akan menimbulkan pembengkakan waktu dan biaya.  

 



Ø  Tingkat kerumitan sistem yang akan dibangun 

Sistem yang kompleks membutuhkan analisis dan desain yang sangat hati-hati. Oleh 

karena itu methodologi agile dan prototyping dipandang kurang begitu baik diterapkan 

jika tingkat kerumitan sistem sangat tinggi. 

Ø  Tingkat kehandalan sistem 

Kehandalan sistem biasanya merupakan faktor penting dalam pengembangan sistem. 

Metodologi berbasis prototipe umumnya bukan pilihan yang baik karena mereka kurang 

berhati-hati tahap analisis dan desain. 

Ø  Waktu pelaksanaan pengembangan 

Metodologi berbasis RAD cocok untuk proyek-proyek dengan jadwal waktu singkat yang 

membutuhkan kecepatan deliverables. metodologi berbasis waterfall adalah pilihan 

terburuk ketika waktu adalah penting karena tidak memungkinkan untuk memudahkan 

perubahan jadwal. 

Ø  Visibilitas jadwal pelaksanaan 

Metodologi berbasis RAD banyak bergerak dari keputusan2 penting sehingga metodologi 

ini paling cocok diterapkan jika manager proyek mengenali dan memberikan perhatian 

lebih bagi tahapan yang mempunyai faktor resiko dan ekspetasi yang tinggi. 

 

Model Pemecahan Masalah  

Sistem informasi bisnis dikembangkan dari solusi permssalahan secara terstruktur 

dalam rangka pelayanan bisnis yang purna jual. Ada lima tahapan yang dapat disebutkan 

menurut Laudon (1991), antara lain: 1). Mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 2). 

Menyelidiki dan memahami masalah, 3). Memilih opsi terbaik, 4). Mendesain solusi, 

dengan teknik desain fisik atau lagis, 5). Mengimplementasikan solusi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM METODOLOGI PENGEMBANGAN 

SISTEM 

Metodologi pengembangna sistem terstrukur membutuhkan alat dan 

teknik. Alat yang digunakan dalam suatu metodologi umumnya berupa gambar 

atau diagram atau grafik agar mudah dimengerti. Selain berbentuk gambar, alat 

yang digunakan juga tidak berupa gambar misalnya kamus data, struktur inggris, 

pseudocode atau formulir-formulir untuk mencatat atau menyajikan data. 

1. Alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya : 

1. Diagram HIPO ( Hierarchy plus Input-Proses-Output ) 

Untuk mempresentasikan hierarki modul-modul program tidak termasuk 

dokumentasi interface antar modul 

2. Diagram aliran data ( DFD/ data Flow Diagram ) 

3. Diagram keterhubungan entitas ( ERD/ Entity Relationship Diagram ) 

4. Diagram perubahan status ( STD/ State Transaction Diagram ) 

5. Structured Chart 

Untuk mempresentasikan hirarki modul-modul program termasuk interface 

antar modul. 

6. Diagram SATD ( Structure Analysis and desaign Techniques ) 

7.Diagram Warnier/ Orr 

Untuk mempresentasikan struktur program dari gambaran umum sampai detail. 

8. Diagram Jackson 

Alat yang berbentuk grafik yang umum dapat digunakan dalam semua 

metodologi antaralain bagan alir system, bagan alir program, bagan alir proses, 

bagan organisasi dll. 

2. Teknik Pengembangan Sistem yang dapat digunakan pada semua metodologi: 

a. Teknik Manajemen Proyek, yaitu CPM ( Critical Path Metode ) dan PERT ( 

Program Evaluation dan Review Techniques ), teknik ini digunakan untuk 

penjadwalan proyek. 

 

 

 



b. Teknik menemukan fakta, 

yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan 

fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Teknik ini antara lain 

wawancara, observasi, kuesioner dan pengumpulan sample. 

c. Teknik analisis biaya/manfaat 

 adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya yang berhubungan 

dengan pengembangan sistem informasi seperti, biaya pengadaan, biaya 

persiapan, biaya proyek dan biaya operasi. 

d. Teknik untuk menjalankan rapat 

 Tujuan dari rapat dalam pengembangan sistem diantaranya adalah untuk : 

 - mendefinisikan masalah 

- mengumpulkan ide-ide 

- memecahkan permasalahan dan konflik 

- menganalisis kemajuan proyek 

- mengumpulkan data atau fakta 

 e. Teknik Inspeksi/walkthrough 

Proses dari analisis dan desain sistem harus diawasi. Pengawasan ini dapat 

dilakukan dengan cara memverifikasi hasil dari setiap tahap pengembangan 

sistem. Verifikasi hasil kerja secara formal disebut dengan inspeksi sedangkan 

yang tidak formal disebut walkthrough.  

3. Proses pengembangan sistem 

Proses pengembangan sistem mengikuti pendekatan pemecahan masalah. 

Pendekatan tersebut biasanya terdiri dari beberapa langkah, yaitu : 

1.Mengidentifikasi masalah 

2.Manganalisis dan memahami masalah 

3.Mengidentifikasi persyaratan dan harapan solusi 

4.Mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih tindakan yang terbaik 

5.Mendesain solusi yang dipilih 

6.Mengimplementasikan solusi yang dipilih 

7.Mengevaluasi hasilnnya (Jika masalah tidak terpecahkan, kembali kelangkah 1 

atau 2. 
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