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Definisi Analisis Sistem 

 Penguraian dari suatu Sistem Informasi yang utuh ke 
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
diusulkan perbaikannya 



Analisis sistem 
 Tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis dan 

sangat penting, karena kesalahan di tahapan ini akan 
menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya 

 Hasil dari analisis sistem adalah: 
 laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah 

dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya 
serta rancangan sistem baru yag akan dibuat atau 
dikembangakan. 

Langkah-langkah analisis sistem : 
1. Identify (identifikasi masalah) 
2. Understand (memahami kerja dari sistem yang ada) 
3. Analyze (menganalisa sistem) 
4. Report (membuat laporan hasil analisis) 



Systems analysis – teknik problem-solving dengan memecah 
sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan untuk 
mempelajari bagaimana keterkaitan dan interaksi antar 
komponen sistem dalam rangka mencapai tujuan. 
 
Systems design – kebalikan dari analisis sistem, dimana 
komponen-komponen sistem dirangkai kembali menjadi sebuah 
sistem yang lengkap, sebagai perbaikan sistem. Dapat berupa 
penambahan, penghapusan dan perubahan bagian-bagian dari 
sistem saat ini (sistem asal).  
---------------------------------------------------------------------------- 
Information systems analysis – merupakan tahapan awal pada 
proyek pengembangan sistem informasi yang berfokus pada 
masalah dan persyaratan bisnis, terlepas dari teknologi yang 
akan digunakan untuk implementasi solusi masalah. 



 Memberikan pelayanan kebutuhan informasi 
kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian 
pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan 

 Membantu para pemngambil keputusan  
 Mengevaluasi sistem yang telah ada 
 Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa 

pengolahan data maupun pembuatan laporan 
baru 

 Menyusun suatu tahap rencana pengembangan 
sistem  



Yang perlu diperhatikan oleh sistem 
analis 

 Mempelajari permasalahan yang ada secara terinci 
 Menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam 

memecahkan masalah 
 Membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak 

menggunakan cara komputerisasi 



1. Mengidentifikasi masalah 
2. Analisis sistem 
3. Analisis Kebutuhan 
4. Laporan 

 
 
 



1. Mengidentifikasi penyebab masalah 
2. Mengidentifikasi titik keputusan (digambarkan 

dalam bentuk Folwchart) 
3. Mengidentifikasi personil-personil kunci 
4. Memahami Kerja dari Sistem Yang  
     ada : 

a. Menentukan jenis penelitian 
b. Merencanakan jadwal penelitian  
c. (wawancara,observasi,sample) 
d. Membuat penugasan penelitian 
e. Membuat agenda wawancara 
f. Mengumpulkan hasil penelitian 

 



 Penelitian Apa, bagaimana, siapa, dimana dikerjakan ? 
 1. Menganalisis Kelemahan Sistem 

•  Mengapa dikerjakan ? 
• Perlukah dikerjakan ? 
• Apakah telah dikerjakan dengan baik ?  
Relevance, Capacity, Efficiency, timeliness,Accessibility, 
Flexibility, Acuracy, Reliability, Security, Economy, 
Simplicity 

2. Menganalisis Distribusi Pekerjaan 
3. Menganalisis Pengukuran Pekerjaan 
4. Menganalisis Keandalan 
5. Menganalisis Dokumen 
6. Menganalisis Laporan 
7. Menganalisis Teknologi 

. 



2.  Menganalisis Distribusi Pekerjaan 
 
 Apakah tugas dan tanggungjawab telah didefinisikan dan diterapkan 

dengan jelas ? 
 Apakah tugas dan tanggungjawab didistribusikan dengan efektif untuk 

masing-masing personil dan unit-unit organisasi? 
 
3.  Menganalisis Pengukuran Pekerjaan 
 

 Apakah kebijaksanaan dan prosedur telah dipahami dan diikuti ? 
 Apakah produktivitas karyawan memuaskan ? 
 Apakah unit-unit organisasi telah bekerjasama dan terkoordinasi dengan 
baik menjaga arus data lancar ? 
 Apakah masing-masing kegiatan telah mencapai sasarannya ? 
 Apakah terjadi operasi-operasi yang tumpang tindih ? 
 Seberapa perlu hasil dari tiap-tiap operasi ? 
 Apakah terdapat operasi yang menghambat arus data ? 
 Apakah volume puncak dari data dapat ditangani dengan baik ? 
 Apakah terdapat standar kinerja yang baik dan selalu dimutakhirkan ? 



4.  Menganalisis Keandalan 
 

Apakah jumlah kesalahan yang terjadi di 
masing-masing operasi diminimumkan ? 
Apakah operasi-operasi telah direncanakan 
dengan baik dan terkendali ? 

 
5.  Menganalisis Dokumen 

Seberapa perlu dokumen-dokumen yang ada ? 
Apakah masing-masing dokumen telah 
dirancang untuk penggunaan yang efektif ? 
Apakah tembusan dari dokumen perlu ? 



6. Menganalisis Laporan 
Dapatkah laporan-laporan yang dipersiapkan 
dengan mudah dari file dan dokumen-dokumen 
yang ada ? 
Apakah terdapat duplikasi di file, catatan-
catatan dan laporan-laporan ? 

 

7. Menganalisis Teknologi 
Apakah fasilitas dari system informasi (dalam 
bentuk personil, peralatan dan fasilitas lainnya) 
cukup untuk menangani volume rata-rata data 
tanpa terjadi penundaan yang berarti ? 



KEBUTUHAN FUNGSIONAL 
 Menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta 

aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru.  
 Kebutuhan fungsional mencakup: 

 Fungsi deskripsi kebutuhan 
 Laporan baik hardcopy maupun softcopy 
 Updating dan query online 
 Penyimpanan data, pencarian kembali dan transfer data 

 



KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL 
 Kebutuhan Non Fungsional mencakup: 

 Waktu respon 
 Rata-rata waktu untuk kegagalan  
 Kebutuhan keamanan 
 Akses untuk pengguna yang tidak punya hak. 

 



Kerangka Problem-Solving : PIECES 
P  Kebutuhan untuk memperbaiki kinerja bisnis 

 (Performance) 
 I  Kebutuhan untuk memperbaiki data dan 

informasi  (Information) 
E  Kebutuhan untuk meningkatkan nilai ekonomis, 

 pengendalian biaya, atau peningkatan keuntungan 
 (Economics) 

C  Kebutuhan untuk memperbaiki pengawasan atau 
 security (Control) 

E  Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi SDM 
dan  proses (Efficiency) 

S  Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada  kustomer, supplier, partner, staf dll 
(Service) 



Pendekatan Analisis Sistem 
 Analisis Sistem ≈ Problem-solving 
 Pendekatan : 

 
 - Model-Driven Methods 
    Pendekatan problem-solving menggunakan model sistem.  
  Analisis terstruktur :  fokus pada pemodelan proses dan lingkungannya  

    (input, proses, output, file). 
     Contoh : Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD)  
  Rekayasa informasi : fokus pada pemodelan data, tetapi sensitif pada proses. 
     Sinkronisasi data dengan proses. 
     Contoh : Entity Relationships Diagram (ERD) 
  Analisis berorientasi obyek : mengintegrasikan data dan proses menjadi  

                    suatu obyek. 
     Contoh : Unified Modeling Language (UML) 
   
  Case tools :  EasyCase, Computer Assosiate Erwin, Oracle Designer 2000,  

   Popkin System Architect, Rational ROSE, Visible System,   
  Visible Analyst 
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Contoh : Pemodelan berbasis Obyek 
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Contoh Kasus  
(Sistem Informasi Rawat Jalan Poliklinik ABC) 

 Identifikasi Masalah 
 Permasalahan yang terjadi di Poliklinik ABC adalah 

sebagai berikut: 
1. Data-data yang disimpan di poliklinik masih berjalan 

manual, padahal Kebutuhan akan data-data pasien rawat 
jalan, rekam medis pasien serta dokter yang menangani 
tiap pasien meningkat 

2. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu  
pekerjaan, karena kebutuhan akan data yang efektif dan 
efisien serta ada saat dibutuhkan (availability)  belum bisa 
terpenuhi 

3. Penyediaan data yang banyak menyebabkan overload data 
dan informasi kurang 



Analisis Sistem 
 Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual 

menimbulkan resiko yang cukup besar, seperti 
kebakaran, rusak atau bencana alam yang bisa 
mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga 
diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih 
aman 

 Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada 
saat dibutuhkan (availability) menjadi alasan utama 
untuk penyediaan informasi yang akurat 
 



 Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi 
pelayanan kesehatan juga kurang, karena data tidak 
tersusun rapi dan susahnya pencarian data yang 
mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut 

 Dari berbagai alasan yang telah diungkapkan di 
atas, maka pengembangan Sistem Informasi Rawat Jalan 
Poliklinik ABC ini dibuat untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
muncul. 
 



Analisis Kebutuhan 
 Data yang dibutuhkan 

 Data yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem 
Informasi ini adalah : 

 Data Pasien  : nama pasien, alamat, jenis kelamin, 
tanggal lahir, agama, golongan darah. 

 Data Dokter  : nama dokter, alamat, jenis 
kelamin, tanggal lahir. 

 Data Obat  : nama obat, jenis obat, aturan 
pakai, harga 



 Data Admin/Petugas : nama petugas, alamat, jenis 
kelamin, tanggal lahir. 

 Data Pemeriksaan : data pasien, data dokter, 
keluhan, diagnosa, perlakuan/pemeriksaan, data obat 

 Data Biaya : data pasien, pemeriksaan, total harga 
obat  

 *) untuk nomor_id, tidak dicantumkan disini tidak apa-
apa, dicantumkan juga boleh 

 



 Kebutuhan fungsional 
 Fungsi dari sistem ini adalah : 

 proses login untuk dokter dan petugas 
 proses pengelolaan data pasien, meliputi input, update 

dan delete 
 proses pengelolaan data dokter, meliputi input, update 

dan delete 
 proses pengelolaan data petugas, meliputi input, update 

dan delete 

 
 



 proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun 
pendaftaran untuk periksa dilakukan oleh user petugas 

 proses searching/pencarian data (data pasien, data 
dokter, data petugas, data pemeriksaan, data obat) 

 proses pemeriksaan, dilakukan oleh user dokter 
 proses pemberian obat, dilakukan oleh petugas untuk 

diberikan kepada pasien 





TUGAS KELOMPOK 
 SIFAT : KELOMPOK 4- ORANG 
 PRESENTASI  MULAI MINGGU DEPAN. 
 SAAT PRESENTASI SEMUA ANGOTA HARUS HADIR,TIDAK 

HADIR/TERLAMBAT NILAI YBS = NOL 
 RANGE NILAI 0-100 
URAIAN TUGAS 
 ANALISA SISTEM YANG BARU ATAU SUDAH ADA, SISTEM 

BEBAS 
YANG DIANALISA: 
 STRUKTUR-NYA 
 DILIHAT DARI SUDUT SYSTEM DEVELOPMENT=WATERFALL 

ATAU YANG LAIN 
 KELEMAHAN,KELEBIHAN, KEBUTUHAN 
 USULAN PENGEMBANGAN MENURUT ANDA 
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 DIKUMPULKAN : HARDCOPY+CD 
 DIKUMPULKAN  2 MINGGU DARI SEKARANG 
 JIKA TERLAMBAT ATAU TIDAK MENGUMPULKAN 

PADA TGL DAN JAM TERSEBUT, MAKA DIANGGAP 
KEHILANGAN 15% 
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