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Membedakan antara sistem life cycle dan metodologi
pengembangan sistem.
Menjelaskan 10 prinsip dasar dalam pembangunan sistem.j p p p g
Menetapkan masalah, peluang, dan arahan yang memicu (triggers) 
proyek-proyek pembangunan sistem.
Menggambarkan kerangka PIECES untuk mengkelompokkan

l h  l  d hmasalah, peluang, dan arahan.
Menjelaskan tahapan penting dari sistem pembangunan. Untuk
setiap tahap, yang menjelaskan tujuan, masukan, dan keluaran. .
Menjelaskan aktivitas-aktivitas silang life cycle yang tumpangMenjelaskan aktivitas aktivitas silang life cycle yang tumpang
tindih pada beberapa tahap pengembangan sistem.
Menjelaskan alternatif "rute" dasar melalui tahapan
pengembangan sistem.
Menjelaskan bagaimana rute boleh digabungkan atau disesuaikan
untuk berbagai proyek.
Menjelaskan berbagai alat bantu otomatis (automated tools) untuk
pengembangan sistempengembangan sistem..



SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE
(SDLC)(SDLC)

SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan
oleh analis sistem dan programmer dalam membangunoleh analis sistem dan programmer dalam membangun
sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :
1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek

pengembangan sistem informasi
2 M l j i d li i i t i f i2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang
sedang berjalan
3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi
4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang palingp y g p g
baik
5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (software)
6. Merancang sistem informasi baru6. Merancang sistem informasi baru
7. Membangun sistem informasi baru
8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem

informasi baru
9 M lih d l k k b ik / i k t9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan
sistem informasi baru bila diperlukan



Proses Pengembangan sistem berasal dari system life cycle/siklusProses Pengembangan sistem berasal dari system life cycle/siklus
hidup sistem.       Siklus hidup sistem terjadi begitu saja

System Life cycle  adalah pemfaktoran umur hidup sebuah sistem
informasi ke dalam dua tahap
(1) pengembangan sistem dan
(2) Operasi dan perawatan sistem ,– pertama anda membangunnya

, kemudian anda menggunakan dan merawatnya . Pada
akhirnya, anda kembali ke pengembangan ulang sebuh sistem
baru

System Development Methodology  / metodologi pengembangan
sistem , mengeksekusi tahap pengembangan sistem siklus hidup
sistem  sistem . 



Sitem Operasi
dan Perawatan

Proses
Pengembangan

Sistem

Sistem lama



PENDEKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPENDEKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

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

b h i k b h d l d l isebuah sistem, merupakan sebuah model atau metodologi
yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem



PROSES PENGEMBANGAN SISTEM
System development process/ process pengembangan sistem adalahSyste de e op e t p ocess/ p ocess pe ge ba ga s ste ada a
satu set aktivitas , metode , dan peralatan terotomasi yang digunakan
stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi
dan perangkat lunak . Proses pengenbangan sistem ini kebanyakan
organisasi mengikuti pendeketan pemecahan masalah. Pemecahan
masalah tersebut bisa kita kelompokan kedalam empat tahap atau fase
yang harus diselesikan untuk semua proyek pengembangan sistem

Proses Pengembangan Sistem  Langkah-langkah pemecahan masalah 
Permulaan sistem  /planning            1.Mengidentifikasi Masalah (Juga 

merencanakan solusi untuk masalah)
Analisis Sistem 2.Menganalisa dan memahami masalah

3.Mengidentifikasi persyaratan dan harapan
solusi

D i Si t 4 M id tifik i l i lt tif d ilihDesain Sistem 4.Mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih 
tindakan terbaik
5.Mendesain solusi yang dipilih 

Implementasi Sistem 6 Mengimplementasikan solusi yang dipilihImplementasi Sistem 6.Mengimplementasikan solusi yang dipilih
7.Mengevaluasi hasilnya (Jika masalah
tidakterpecahkan, kembalilahke langkah 1 atau 2 
seperlunya)



Architected Rapid Application  Development 
(A hit t d RAD)(Architected RAD)
Dynamic Systems Development Methodology (DSDM)
Joint Application Development (JAD)Joint Application Development (JAD)
Information Engineering (IE)
Rapid Application Development (RAD)p pp p ( )
Rational Unified Process (RUP)
Structured Analysis and Design
eXtreme Programming (XP)



PENDEKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

Rapid Application Development (RAD)Rapid Application Development (RAD)

Metodologi ini melakukan beberapa penyesuaian terhadap SDLC pada
beberapa bagian sehingga lebih cepat untuk sampai ke tangan

t d l i i i bi tk b b t k ik dpengguna. metodologi ini biasanya mensyaratkan beberapa teknik dan
alat2 khusus agar proses bisa cepat



Structural Design
Merupakan sebuah metode pengembangan sistem dimana antara satu fase ke faseMerupakan sebuah metode pengembangan sistem dimana antara satu fase ke fase
yang lain dilakukan secara berurutan.



PENDEKATAN PENGEMBANGAN 
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berbasis Objek. Seiring
dengan berkembangnya trend pemrograman berbasis objek maka
analisis dan desain sistem juga bisa menggunakan konsep objek.j g gg p j
Pendekatan baru untuk pengembangan sistem ini sering disebut
sebagai pendekatan ketiga setelah pendekatan yang berorientasi data
dan berorientasi proses. OOAD adalah metode pengembangan sistem

l b h k k d b k d b d k d dyang lebih menekankan pada objek dibandingkan dengan data atau
proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan ini yaitu object,
Inheritance dan object class



PENDEKATAN PENGEMBANGAN 

OOAD, merupakan penggabungan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: Object
Oriented Design (OOD), Object Oriented Analysis (OOA) dan Object
Oriented Programming (OOP)Oriented Programming (OOP).
• OOA merupakan metode analisis yang memeriksa kebutuhan

(requirement) berdasarkan prespektif pengumpulan objek-objek dan
kelas-kelas dalam sebuah domain problem,

• OOD merupakan sebuah metode mendesain yang mencakup proses
pendekompoisisan objek dan digambarkan dalam notasi sehingga
bisa menggambarkan static dan dynamic model sistem baik secara
logical dan/atau physicallogical dan/atau physical

• OOP merupakan sebuah metode untuk mengimplementasikan
program yang diorganisasikan sebagai kumpulan objek dimana tiap-
tiap objek merupakan instan dari sebuah kelas dan kelas merupakan

l h d i k l k l li b h bsalah satu dari kumpulan kelas yang saling berhubungan secara
hirarki menggunakan inheritance relationship

Hubungan antara OOA, OOD dan OOP adalah: hasil pemodelan atau pengumpulan
objek dari OOA akan digunakan oleh OOD dan hasil dari OOD akan digunakanobjek dari OOA akan digunakan oleh OO dan hasil dari OO akan digunakan
sebagai blueprint untuk membangun sistem dengan menggunakan OOP.



ALTERNATIF MEMBANGUN SISTEM
Model Driven Development Model Driven Development 
Sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan pembuatan gambar model-model 
sistem untuk membantu visualisasi dan analisis dan mendesain sistem informasi
Process Modeling
Sebuah teknik berpusat pada proses yang di populerkan oleh metodologi analisis dan desainSebuah teknik berpusat pada proses yang di populerkan oleh metodologi analisis dan desain
terstruktur (structured analysis and desain) yang menggunakan model-model persyaratan
proses bisnis untuk memperoleh desain perangkat lunak efektif untuk sebuah sistem. 
Data Modeling 

Sebuah teknik berpusat pada data yang digunakan untuk memodelkan persyaratan-
persyaratan data bisnis dan mendesain sistem-sitem database yang memenuhi persyaratan
tersebut.Model-model data yang sering disebut adalah entity relationship diagram.  
Object Modeling Object Modeling 
Sebuah teknik yang mencoba untuk menyatukan data dan proses ke dalam konsepsi tunggal
yang disebut objcet.Model-model objek adalah diagram-diagram yang mendokumentasikan
sebuah sistem dalam artian objek-objek dan interaksi –interaksi mereka
R id A li ti  D l t Rapid Application Development 
Sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan kecepatan pengembangan
melalui keterlibatan pengguna yang ekstensif dalam konstruksi cepat.
Prototype o o ype
Sebuah model skala kecil , representatif atau model bekerja dari persyaratan pengguna atau
desain yang diusulkan untuk sebuah sistem informasi



PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM
1. Libatkan para pengguna sistem.

Ingat : Output utama sistem informasi adalah terpenuhinya
kebutuhan informasi sesuai spesifikasi bagi pengguna. kebutuhan informasi sesuai spesifikasi bagi pengguna. 

2. Gunakan pendekatan problem-solving.

- Mempelajari dan memahami masalah, konteks dan dampaknya.

- Mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua
solusi.

- Identifikasi solusi kandidat yang memenuhi persyaratan, dan
pilih solusi yang terbaik.

- Desain dan/atau implementasikan solusi yang terpilih.p y g p

- Amati dan evaluasi pengaruhnya, kemudian lakukan perbaikan
atas solusi tersebut.



3 Tentukan fase dan aktivitas3. Tentukan fase dan aktivitas.



4. Dokumentasi selama pengembangan.
Dokumentasi akan meningkatkan komunikasi dan bermanfaat

d h ipada saat penyerahan sistem
5. Tetapkan standar.

khususnya standar teknologi
database (Oracle  SQL server  IBM DB2 ?)  database (Oracle, SQL server, IBM DB2 ?), 
SO (windows, unix, linux ?), software (Java, C++, 
Visual Studio, Syebase ?), interface (MS Windows, XML, 

xHTML ?) xHTML ?) 
6. Kelola proses dan proyek.

Manajemen proses dan manajemen proyek
7. Jadikan sistem informasi sebagai modal investasi.g

Lakukan analisis biaya manfaat untuk efektivitas biaya
Gunakan perencanaan strategis organisasi dan perencanaan
strategis sistem informasi



8. Jangan takut untuk membatalkan atau memperbaiki
li k ilingkup sistem.

Gunakan manajemen resiko
9. Pecah sistem dan selesaikan.

Dekomposisi sistem menjadi sub sub sistem yg lebih kecilDekomposisi sistem menjadi sub-sub sistem yg lebih kecil
sehingga masalah lebih mudah diselesaikan dan sistem

mudah dibangun
10 Desain sistem dengan mengikuti perubahan dan10.Desain sistem dengan mengikuti perubahan dan

pertumbuhan bisnis.
Pengembangan sistem tidak boleh kaku dan harus
fleksibel terhadap perubahan dan pertumbuhan fungsi-p p p g
fungsi bisnis. 



DARI MANA PROYEK PENGEMBANGAN
SISTEM BERASAL ?

Problem – adanya situasi yang tidak diinginkan yang Problem adanya situasi yang tidak diinginkan yang 
menghalangi organisasi untuk mencapai visi, misi
tujuan dan/atau sasarannya.

Opportunity – adanya kesempatan untuk
memperbaiki organisasi bahkan disaat tanpa adanya
masalah sekalipunmasalah sekalipun.

Directive – permintaan baru yang diberikan oleh
manajemen, pemerintah atau pihak eksternal lainnya.manajemen, pemerintah atau pihak eksternal lainnya.



WHERE DO SYSTEMS DEVELOPMENT
PROJECTS COME FROM?

Proyek Terencana
Melalui information systems strategy plan dan
business process redesign.

Proyek Tidak Terencana
– Dipicu oleh problem, opportunity atau directive tertentu pada proses

bisnisbisnis. 

– Dibahas melalui Steering committee. 

– Backlog – proyek proposal yang tidak disetujui hingga sumber daya
i i ki k t k l k k ( di )organisasi memungkinkan untuk pelaksanaan proyek (pending). 



KERANGKA PROBLEM-SOLVING : PIECES
P Kebutuhan untuk memperbaiki kinerja bisnis

(Performance)
I Kebutuhan untuk memperbaiki data danI Kebutuhan untuk memperbaiki data dan

informasi (Information)
E Kebutuhan untuk meningkatkan nilai

ekonomis  pengendalian biaya  atauekonomis, pengendalian biaya, atau
peningkatan keuntungan (Economics)

C Kebutuhan untuk memperbaiki pengawasan
atau security (Control)atau security (Control)

E Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi
SDM dan proses (Efficiency)

b h k i k k lS Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan
kepada kustomer, supplier, partner, staf dll
(Service)



FASE PROYEK KLASIK



Fase Proyek Klasik

• Definition Scope
• Problem Analysisy
• Requirements Analysis
• Logical Designg g
• Decision Analysis
• Physical Design & IntegrationPhysical Design & Integration
• Construction and Testing
• Installation & DeliveryInstallation & Delivery
• System Operation & Maintenance



BUILDING BLOCKS VIEW OF SYSTEM DEVELOPMENT



SYSTEM DEVELOPMENT DOCUMENTATION, REPOSITORY, AND PRESENTATIONS



MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT STRATEGY

Model-driven development – strategi pengembangan
sistem yang menekankan pada gambaran model sistem
untuk membantu memvisualisasi dan menganalisis

l h  d fi i ik t bi i  dmasalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, dan
mendesain sistem informasi.

Process modeling – berfokus pada proses  populer padaProcess modeling – berfokus pada proses, populer pada
metodologi analisis dan desain terstruktur yang menggunakan
model persyaratan proses bisnis untuk mendapatkan efektifitas
desain software sebuah sistem. Contoh : DFD

Data modeling – berfokus pada data, digunakan untuk
memodelkan persyaratan data bisnis dan mendesain sistem
database yang memenuhi persyaratan. Contoh : Model E-R

Object modeling – teknik yang menyatukan data dan proses
menjadi sebuah konstruksi tunggal yang disebut obyek. Model 
obyek adalah diagram yang mendokumentasikan sistem menjadiobyek adalah diagram yang mendokumentasikan sistem menjadi
obyek-obyek beserta interaksinya. Contoh : OOAD



MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT STRATEGY



RAD STRATEGY

Rapid application development (RAD) – strategi
pengembangan sistem yang menekankan kecepatan

l l i k t lib t d l kti it li imelalui keterlibatan pengguna dalam aktivitas analisis
dan konstruksi, secara iteratif, dan semakin meningkat
dari prototipe fungsi hingga sistem selesai.

Prototype – model dalam skala kecil, representatif, atau
dikerjakan sesuai persyaratan pengguna atau berdasarkan
desain usulan untuk sebuah sistem informasi.
Time box – pembebanan periode waktu yang tidak dapat
ditunda, Misalnya 60-90 hari, dimana versi pertama atau
berikutnya harus diserahkan untuk dioperasikan.



RAD STRATEGY



COMMERCIAL APPLICATION PACKAGE
IMPLEMENTATION STRATEGY

Paket Aplikasi Komersial – aplikasi software yang Paket Aplikasi Komersial aplikasi software yang 
dibeli dan disesuaikan dengan persyaratan bisnis dari
organisasi berskala besar, khususnya industri. Sinonim : 
commercial off-the-shelf (COTS) system  Walaupuncommercial off-the-shelf (COTS) system. Walaupun
software dibeli, tetapi tetap memperhatikan :

Request for proposal (RFP) – dokumen persyaratan bisnis
Request for quotation (RFQ) – dokumen kesanggupan vendor
Gap analysis – untuk mengetahui persyaratan bisnis mana yang 
tidak dapat dipenuhi oleh vendor.tidak dapat dipenuhi oleh vendor.



COMMERCIAL APPLICATION PACKAGE
IMPLEMENTATION STRATEGY



A SYSTEM MAINTENANCE PERSPECTIVE
Dipicu oleh : permintaan perubahanp p p
sistem, cacat desain, bug software, 
persyaratan teknis baru, bisnis yang 
berubah



COMPUTER-ASSISTED SOFTWARE
ENGINEERING (CAS)
Computer-aided systems engineering
(CASE) – software otomatisasi yang 
mendukung penggambaran dan analisis 
model sistem dan spesifikasi yang 

  CAS   berhubungan. Beberapa CASE tools 
menyediakan prototyping dan kemampuan 

d  code generation.
Contoh : EasyCase, Computer Assosiate 
Erwin, Oracle Designer 2000, Popkin 
System Architect, Rational ROSE, Visible 
System, Visible Analyst



USING A CASE TOOL FOR SYSTEM
DEVELOPMENT



CASE TOOL ARCHITECTURE



APPLICATION DEVELOPMENT
ENVIRONMENTSENVIRONMENTS
Application development environments (ADEs) – tool 
pengembangan software terintegrasi yang menyediakan semua 
fasilitas pengembangan software aplikasi baru dengan kecepatan fasilitas pengembangan software aplikasi baru dengan kecepatan 
dan kualitas penuh. Sinonim : Integrated Development Environment
(IDE)

Fasilitas ADE mencakup :p
Bahasa pemrograman
Tool konstruksi interface
Middleware
Tool pengujian
Tool kontrol vesi
Tool help authoring
R it  li kRepository links

Contoh : IBM Websheper (Java), MS Visual Studio.net 
(VB net  C# net  C++ net)  Macromedia Cold Fusion  Oracle (VB.net, C#.net, C++.net), Macromedia Cold Fusion, Oracle 
Developer, Sybase Powerbuilder



PROCESS AND PROJECT MANAGERS
Process manager application – tool terotomatisasi yang dapat digunakan untuk 
membantu dokumentasi dan pengelolaan metodologi dan rute tahapan. Sinonim : 
methodware.

Project manager application – tool terotomatisasi yang dapat digunakan untuk 
membantu merencanakan aktivitas, menaksir dan mengalokasikan sumberdaya, 
menjadwalkan aktivitas dan sumber daya, monitor kemajuan proyek, monitor 
jadwal dan biaya, kontrol dan modifikasi jadwal dan sumber daya dan melaporkan j y , j y p
kemajuan proyek.

Contoh :
Low-end tools : cukup baik untuk menangani proyek-proyek perorangan atau p g p y p y p g
proyek-proyek kecil, harga rata-rata di bawah $200 per user. Misal 
TurboProject, Milestone Simplicity, Quick Gantt. MS Excel juga termasuk Low-
end tools.
Midrange tools :  cukup baik untuk menangani multi-project dan banyak user, 
h  $200 500   MS P j  2000  2002 k  l h  harga $200-500 per user. MS Project 2000, 2002 merupakan salah satu 
software yang populer.
High-end tools :  Disebut juga software manajemen proyek enterprise, lisensi 
per-user. Misal MS Project 2003, Primavera Project Planner, Enterprise PM, 
Micro Planner X PertMicro Planner X-Pert.


