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 Tujuan :  
 Mahasiswa mampu dan mengerti  teknik-teknik  dalam 

membangun sistem informasi serta perangkat – perangkat yang 
dibutuhkan untuk analisis, perancangan, dan pemodelan 
sistem. 

  
 Kompetensi : 

 Mahasiswa mampu mengimplementasikan Analisa & 
Perancangan Sistem dengan menggunakan alat bantu 
perangkat lunak  

 
 Penunjang : 

 Praktek  Analisis & Perancangan Sistem 
 

 Tools : 
 Easy CASE 
 Microsoft Visio 
 Rasional Rose 



1. Pendahuluan 
2. Konsep Dasar Sistem 
3. Analisis Sistem 
4. Siklus Hidup Sistem 
5. Pengembangan Sistem Secara Umum 
6. Pendekatan Pengembangan sistem 
7. Flowchart 
8. Perancangan Sistem Terinci (Output dan Input) 
9. Perancangan Sistem Terinci (Basisdata) 
10. Pemodelan Sistem (DFD) 
11. UML 
12. Manajemen pengembangan sistem 
13.  Study Kasus 



 Penilaian : 
 Tugas  : 20 % 
 UTS  : 25 % 
 UAS  : 50 % 
 Kehadiran : 5 % 

 

 Syarat ikut UAS, kehadiran min. 75% dari kehadiran 
dosen (0,75x14=10,5)  

 



1. Suatu  kesatuan yang terdiri dari  dua atau lebih komponen  
atau sub sistem  yang saling terintegrasi dan berinteraksi 
untuk mencapai tujuan 

2. Sekelompok unsur  yang erat hubungannya dengan yang 
lain, dan berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

3. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian sistem atau subsistem 
Contoh: Sistem Komputer terdiri dari subsistem perangkat keras 

dan perangkat lunak.  

 

Masukan 
 

Keluaran 

 

Subsistem 

 

Subsistem 
 

Subsistem 

 

Subsistem 
Antarmuka 
Subsistem 





 Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 
bekerja sama  membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem 
dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 
sistem tidak perduli betapapun kecilnya, selalu mengandung 
komponen-komponen atau subsistem-subsistem 
 

 Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang 
disebut super sistem, 



 Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu 
sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 
luarnya.  

 Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang 
sebagai suatu kesatuan, karena dengan batas sistem ini fungsi 
dan tugas dari subsistem yang satu dengan lainnya berbeda 
tetapi tetap saling berinteraksi. Batas suatu sistem 
menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

 Perus. 
A 

 Perus. 
B 

 Perus. 
C 

Perus 
D 

Perus 
D 



 Segala sesuatu diluar dari batas sistem yang mempengaruhi 
operasi dari suatu sistem.   

 Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan atau 
merugikan. 
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 Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 
subsistem yang lainnya. Untuk membentuk satu kesatuan, 
sehingga sumber-sumber daya mengalir dari subsistem  yang 
satu ke subsistem yang lainnya.  

 Dengan kata lain output dari suatu subsistem akan menjadi 
input dari subsistem yang lainnya 
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 Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 
Masukan dapat berupa Masukan Perawatan (Maintenance 
Input) adalah energi yang dimasukkan supaya sistem  
tersebut dapat beroperasi.  

 Masukan Sinyal (Signal Input) adalah energi yang 
diproses untuk didapatkan keluaran.   

 Sebagai contoh didalam sistem komputer, program adalah 
maintanance input yang digunakan untuk mengoperasikan 
komputernya dan data adalah signal input untuk diolah 
menjadi informasi.  
 



 Merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Meliputi 
Keluaran yang berguna, contohnya Informasi yang 
dikeluarkan oleh komputer. Dan Keluaran yang tidak berguna 
yang dikenal sebagai sisa pembuangan, contohnya panas 
yang dikeluarkan oleh komputer  
 



 Merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi 
keluaran yang  diinginkan.   

 Contoh CPU pada Komputer, Bagian Produksi yang 
mengubah bahan baku menjadi barang jadi, Bagian 
akuntansi yang mengo lah data transaksi menjadi laporan  
keuangan. 



Setiap sistem pasti mempunyai tujuan ataupun sasaran yang 
mempengaruhi input  yang dibutuhkan dan output yang 
dihasilkan. dengan kata lain suatu sistem akan dikatakan 
berhasil kalau pengoperasian sistem itu mengenai sasaran atau 
tujuannya. Sistem yang tidak  mempunyai sasaran, maka 
operasi sistem tidak akan ada gunanya. 
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Gambar Karakteristik Suatu Sistem 



1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 
1. Abstract system : tidak tampak nyata (OS, program 

komputer) 
2. Physical System : Tampak nyata bisa dijamah (komputer, 

manusia) 
2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan 

1. Natural system : terjadi dengan sendirinya (sistem tata 
surya) 

2. Human made system : hasil karya manusia (komputer, 
mobil) 

3. Sistem Tertentu dan Sistem Tak Tentu 
1. Deterministic system : diprediksi dan dideteksi dengan pasti 
2. Probablilistic system : prediksi tidak pasti, ada probabilitas 

4. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka 
1. Closed system : tidak dipengaruhi lingkungan diluar sistem, 

menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu 
2. Open system : dipengaruhi lingkungan luar, menerima 

masukan dari subsitem lain dan memberikan keluaran untuk 
subsistem lain 



 
 

        Data 

 Definisi Informasi 
 Hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk 

yang memiliki arti tertentu 
 Data -> sekumpulan fakta yang menjadi bahan 

pengolahan lebih lanjut 
 Bentuk data : objek, kualitatif, kuantitatif 

 Contoh : 
 Informasi kependudukan 

○ Data : Biodata penduduk (nama,jenis kelamin,TTL,pekerjaan) 
○ Informasi : Jumlah penduduk, penduduk miskin, DPT 

 Informasi Akademik 
○ Data : Biodata mahasiswa, Nilai, Aktifitas 
○ Informasi : Absen per kelas, Transkrip, IP, IPK, Ijazah 

Fakta-fakta Proses Informasi 
Proses 

Data 
Informasi 





 Menambah pengetahuan 
 Mengurangi ketidakpastian 
 Mengurangi resiko kegagalan 
 Mengurangi keanekaragaman/varian 
 Memberi standar (aturan/ukuran/batasan) 



 Kemudahan dalam memperolehnya 
 Bersifat luas dan lengkap 
 Memperhatikan ketelitian (accuracy) 
 Kecocokan dengan pengguna (relevance) 
 Ketepatan waktu (timeliness) 
 Kejelasan (clarity) 
 Keluwesan (flexibility) 
 Dapat dibuktikan (bukan prasangka/perkiraan) 
 Dapat diukur 



Mutu Informasi 
 Kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan 
 Pemeriksaan internal dan eksternal 
 Penambahan batas ketelitian data 
 Feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang 

mungkin terjadi 



Biaya Informasi 
 
 Biaya perangkat keras 
 Biaya analisis, perancangan dan 

pelaksanaan sistem 
 Biaya tempat dan lingkungan 
 Biaya perubahan (perubahan metode) 
 Biaya operasi 



 Sistem Informasi Akademik Online di STMIK AUB 
Surakarta 

 Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kelayakan 
Permohonan Kredit di Bank BCA 

 Document Information System (DIS) di ETSA 
Advertising Semarang 

 Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Jantung  
 Website www.jawatengah.go.id 
 Mailing List Quality Assurance Ditjen Dikti 
 Media Pembelajaran Matematika SMA berbasis 

Multimedia 
 Land Office and Land Affair (LOLA) Badan pertanahan 

Nasional 
 Pemetaan Kawasan Industri di Kota Semarang 



Information System (IS) : kumpulan orang, 
data, proses dan teknologi informasi yang saling 
berhubungan (berinteraksi) untuk pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan dan penyediaan 
informasi sebagai output yang dibutuhkan untuk 
mendukung organisasi.  
 
Information Technology (IT) : istilah yang 
populer untuk menjelaskan kombinasi antara 
teknologi komputer (hardware and software) 
dengan teknologi komunikasi (data, image, dan 
voice). 



1. Transaction Processing System (TPS) : sistem informasi yang digunakan untuk 
mengambil dan mengolah data transaksi bisnis. 
 

2. Management Information System (MIS) : sistem informasi yang menyediakan 
berbagai pelaporan berorientasi pada manajemen yang berbasis pada operasi dan 
proses transaksi pada organisasi. 
 

3. Decision Support System (DSS) : sistem informasi yang digunakan untuk 
membantu mengidentifikasi peluang pengambilan keputusan atau menyediakan 
informasi untuk membantu pengambilan keputusan. 
 

4. Executive Information System (EIS) : sistem informasi yang digunakan untuk 
perencanaan, penilaian dan pengambilan keputusan bagi manajer eksekutif. 
 

5. Expert System (ES) : sistem informasi yang mengambil keahlian pakar dan men-
simulasikan keahlian tsb untuk dimanfaatkan oleh yang bukan ahlinya. 
 

6. Communications and Collaboration System (CCS) : sistem informasi yang 
memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif antara staf, mitra, kustomer, 
dan pemasok sehingga meningkatkan kemampuan dalam bekerjasama. 
 

7. Office Automation System (OAS) : sistem informasi untuk mendukung aktivitas 
bisnis dalam lingkup perkantoran sehingga meningkatkan aliran kerja diantara 
staf. 



Siapakah stakeholder dalam sistem ini? 
 Stakeholder adalah orang yang memiliki 

keterlibatan pada sistem informasi baik 
yang sudah ada atau ditawarkan. 

 Stakeholder bisa pekerja teknis dan non 
teknis, bisa juga termasuk pekerja 
dalam dan luar 



Stakeholder untuk sistem informasi diklasifikasikan lima kelompok yaitu: 



 Pemilik sistem/ System Owner untuk sistem 
informasi  baik besar maupun kecil.  

 Pemilik sistem biasanya dari tingkat manajemen. 
 Untuk sistem ukuran menengah keatas biasanya 

berada ditingkat manajer atau eksekutif. 
 Untuk sistem ukuran kecil biasanya berada ditingkat 

manajer menengah atau supervisor. 
 Pemilik sistem cenderung melihat pada sisi 

keuntungan bersih, berapa biaya yang harus 
dikeluarkan oleh sistem. 

 Seberapa besar keuntungan sistem tersebut 
terhadap bisnis 
 



 Pengguna sistem/system owner biasanya pekerja pada 
sistem informasi.  

 Pengguna sistem tidak memikirkan biaya dan keuntungan 
dari penggunaan sistem tersebut. 

 Pengguna sistem lebih memperhatikan fungsionalitas sistem 
yang disediakan untuk menunjang pekerjaan mereka. 

 Pengguna sistem dibagi menjadi 2 yaitu: 
1. Pengguna sistem Internal, adalah karyawan yang 

menggunakan sistem informasi  yang dibangun. 
2. Pengguna sistem Eksternal, adalah orang yang terlibat 

secara tidak langsung dalam sistem informasi yang 
dibangun, contoh: pelanggan, pemasok,  

 



 Desainer Sistem, adalah orang yang memiliki kemampuan khusus 
dalam menggunakan teknologi informasi dan desain sistem. 

 Desainer Sistem fokus pada keahlian khusus teknis seperti: 
1. Administrator Database, spesialis dalam teknologi database yang 

digunakan untuk mendesain dan mengkoordinasikan ke database 
perusahaan 

2. Arsitek Jaringan (Network Jaringan), spesialis teknologi jaringan dan 
telekomunikasi. Seperti menginstal, mengkonfigurasi, mengoptimalkan  
dan mendukung  area jaringan lokal dan luas, termasuk koneksi ke internet 

3. Arsitek Web (Web Arsitect), spesialis mendesain situs web yang komplek 
untuk organisasi. 

4. Desain Grafis (Grafik Desainer), spesialis dalam teknologi grafis 
5. Spesialis Teknologi (Technology Specialist), ahli dalam penerapan 

teknologi spesifik yang akan digunakan dalam sistem (paket perangkat 
lunak yang spesifik) 
 



 Pembangun sistem, spesialis teknis yang yang membangun 
sistem informasi berdasarkan komponen yang didasarkan   
dari  spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desainer sistem 

 Beberapa keahlian pembangun sistem: 
 Programer Aplikasi adalah spesialis mengkonversi pesyaratan bisnis 

dan prosedur kedalam bahasa komputer 
 Programer Sistem, spesialis mengembangkan informasi, utilitas dan 

layanan. 
 Programer database, spesialis dalam bahasa dan teknologi database 

yang dibangun. 
 Administrator jaringan, spesialis mendesain, menginstal, troubleshoting 

dan mengoptimalkan jaringan. 
 Web Master, spesialis mengkodekan dan memelihara server web 
 Software intregrator, spesialis mengintegrasikan paket perangkat lunak 

dengan perangkat keras, jaringan dan perangkat lunak lainnya. 



 Analis Sistem spesialis mempelajari masalah dan kebutuhan  
sebuah organisasi bagaimana orang, data dan teknologi 
informasi dapat mencapai kemajuan yang terbaikuntuk 
sistem 

 Padanan lain analis sistem adalah konsultan sistem, analis 
bisnis, arsitek sistem, insinyur sistem, analis informasi dan 
integrator sistem 



 Analis Sistem harus memahami bisnis dan komputer. Mereka 
mempelajari masalah bisnis kemudian mentransformasi 
persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi sistem komputer dan 
sistem informasi untuk membantu memecahkan masalah dan 
mempengaruhi perbaikan/ peningkatan. 

 Analis sistem pada dasarnya adalah pemecah masalah (problem 
solver) seperti: 

 Masalah untuk mengantisipasi apabila membutuhkan tindakan 
koreksi 

 Petunjuk untuk mengubah situasi meskipun ada atau tidak ada 
orang yang mengeluh tentang sistem sekarang 



The Systems Analyst as a 
Facilitator 



 Analis Sistem bekerja bisa pada pemilik sistem dan pengguna 
sistem dan sub unit bisnis serta manajemen eksekutif. 

 Desainer dan pembangun sistem biasanya terletak pada unit  
sistem informasi bisnis 

 Bekerja pada unit layanan informasi organisasi 
 Analis sistem bekerja sama dengan desainer dan pembangun 

binis ditugaskan sementara pada proyek spesifik 
 Beberapa analis sistem bekerja untuk departemen komputer yang 

lebih kecil untuk melengkapi keahlian teknis 



 Memiliki pengetahuan teknologi informasi 
 Pengalaman dan keahlian pemrograman komputer 
 Pengetahuan umum proses dan terminologi bisnis 
 Keahlian pemecahan masalah yang umum 
 Keahlian komunikasi antar orang yang baik 
 Keahlian relasi antar orang yang baik 
 Flesibilitas dan adaptabilitas 
 Karakter dan etika 



 Janganlah engkau menggunakan komputer untuk menyakiti 
sesamamu 

 Janganlah engkau mencampuri pekerjaan komputer 
sesamamu 

 Janganlah engkau menyusup/i file komputer sesamamu 
 Janganlah engkau menggunakan komputer untuk mencuri 
 Janganlah engkau menggunakan komputer untuk bersaksi 

dusta 
 Janganlah ada padamu perangkat lunak yang belum engkau 

bayar atau engkau kopi (tanpa ijin) 
 Janganlah engkau menggunakan sumber daya komputer 

sesamamu tanpa ijin atau kompensasi yang sesuai 
 Janganlah engkau membajak hasil karya intelektual 

sesamamu 
 Berpikirlah mengenai konsekuensi sosial atas program yang 

engkau tulis atau sistem yang engkau desain 
 Gunakanlah komputer dalam cara-cara yang memastikan 

pertimbangan dan penghargaan sesamamu 

Back 



Sekian terima kasih 


