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Metodologi Umum Pengembangan Sistem 
l  System Planning. Pengamatan dan penelitian awal untuk 

mengetahui tingkat kepentingan sistem, menentukan 
lingkup sistem dan membuat perencanaan pengembangan 

l  System Analysis. Analisis domain sistem untuk 
mengidentifikasikan elemen sistem, masalah, kebutuhan, 
peluang, tujuan dan arahan. 

l  System Design. Merancang pemodelan sistem dalam 
conceptual model dan software engineering. 

l  System Implementation. Menginstalasi perangkat lunak 
dan perangkat keras, melatih pengoperasian sistem dan 
menerapkan sistem. 

l  System Maintenance. Merawat dan memperbaiki sistem. 





Perencanaan Pengembangan Sistem 
l Perencanaan Pengembangan Sistem merupakan 

proses pertama dari pengembangan sistem sebagai 
tindak lanjut inisiasi dari system owner.  

l Dimulai dengan aktivitas pengamatan pendahuluan 
(preliminary investigation) untuk mengevaluasi 
kelayakan nilai (worth) dan manfaat (benefit) dari 
sistem yang akan dikembangkan. 

l Tahap perencanaan mencakup penentuan lingkup 
(scope), membuat rencana kerja (work plan) dan 
melaksanakan manajemen proyek. 



Perencanaan Pengembangan Sistem 
l Merumuskan masalah (problems) 
l Mendefinisikan peluang (opportunities) 
l Mendefinisikan kendala (constraints) 
l Menentukan tujuan (objectives) 
l Menentukan lingkup (scope) 
l Membuat arahan (directives) 



Perencanaan Pengembangan Sistem 



Merumuskan Masalah 
l Kerangka PIECES 
l Kriteria Kualitas Sistem 
l Aspek Kualitas Informasi 



Merumuskan Masalah Kerangka PIECES 

Performance Information Economic 

Control Efficiency Service 



Kerangka PIECES : PERFORMANSI 

l Keluaran (throughput) 
Beberapa pekerjaan membutuhkan waktu cukup 
banyak 

l Waktu layan (response time) 
Waktu tunggu antara transaksi                          
atau permintaan dengan responnya 



Kerangka PIECES : INFORMASI (Output) 

l Informasi kurang 
l Informasi penting kurang 
l Informasi relevan kurang 
l Informasi berlebih 
l Informasi dalam bentuk yang kurang 

bermanfaat 
l Informasi tidak akurat 
l Informasi sulit dihasilkan 
l Informasi tidak diperbarui 



Kerangka PIECES : INFORMASI (Input) 

l Data tidak tersedia 
l Data tidak tersedia saat diperlukan 
l Data tidak akurat 
l Data sulit diperoleh 
l Data redundan 
l Terlalu banyak data 
l Terdapat data ilegal 



Kerangka PIECES : INFORMASI (Storage) 

l Data tersimpan redundan di beberapa file 
atau basisdata 

l Data tersimpan tidak akurat 
l Data tidak aman dari kerusakan dan 

pengrusakan 
l Data tidak terorganisasi dengan baik 
l Data tidak fleksibel 
l Data tidak bisa diakses 



Kerangka PIECES : EKONOMI (Biaya) 

l Biaya tidak diketahui 
l Biaya tidak terlacak pada sumbernya 
l Biaya terlalu tinggi 



Kerangka PIECES : EKONOMI (Keuntungan) 

l Pasar baru dapat tereksplor 
l Pemasaran yang ada dapat diperbaiki 
l Order dapat ditingkatkan 



Kerangka PIECES : KONTROL (Sekuritas rendah) 

l Input data tidak teredit dengan baik 
l Kriminal dapat menyerang data 
l Data diperoleh oleh pihak yang                 

tidak mempunyai wewenang 
l Data redundan tidak konsisten 
l Aturan kerahasiaan data dapat ditembus 
l Kesalahan proses dapat terjadi 
l Kesalahan pengambilan keputusan dapat 

terjadi 



Kerangka PIECES : KONTROL (Sekuritas tinggi) 

l Rangkaian dan batasan birokrasi 
memperlambat sistem 

l Pengendalian kurang nyaman                   
bagi pengguna 

l Pengendalian berlebih menyebabkan waktu 
tunggu 



Kerangka PIECES : EFISIENSI 

l Pemborosan waktu karena redundansi (input, 
proses dan output) 

l Pemborosan material dan suplai 
l Usaha yang diperlukan untuk tugas-tugas 

yang tidak diperlukan 
l Material yang dipergunakan           

sebenarnya tidak diperlukan 



Kerangka PIECES : LAYANAN 

l Hasil tidak akurat 
l Hasil tidak konsisten 
l Hasil tidak andal (unreliable) 
l Sistem tidak mudah dipelajari 
l Sistem tidak mudah digunakan 
l Sistem janggal saat digunakan 
l Sistem tidak fleksibel dalam situasi baru 
l Sistem tidak fleksibel pada perubahan 
l Sistem tidak kompatibel dengan sistem lain 
l Sistem tidak terkoordinasi dengan sistem lain 





Merumuskan Masalah Kriteria Kualitas Sistem 
Selain dengan menggunakan pendekatan 
PIECES, untuk menganalisa masalah Sistem 
Informasi juga dapat berkaitan dengan kualitas: 
l Time Quality 
l Content Quality 
l Service Quality 
l Performance Quality 
l Protection Quality 



Kualitas Sistem : Time Quality (trophy) 
l Troughput (keluaran per periode) 
l Response time (waktu per proses) 
l On-time & updated (keterkinian data) 
l Predicted (data estimasi masa depan) 
l Historical (data masa lalu) 
l Frequency (perulangan proses sama) 



Kualitas Sistem : Content Quality (air for see) 
l Accuracy (akurat dan legal) 
l Integrity (tidak redundan) 
l Relevance (relevan dan sesuai pada 

tempatnya) 
l Clarity (jelas dan mudah dipahami) 
l Consistency (konsisten dan seragam) 
l Completeness (lengkap) 
l Conciseness (hanya yang diperlukan) 



Kualitas Sistem : Service Quality (as A) 
l Accessibility (dapat terakses) 
l Share-ability (dapat digunakan bersama) 
l Availability (ketersediaan) 



Kualitas Sistem : Performance Quality (acc free) 
l Accountability (terukur finansial) 
l Comfortability (kenyamanan user friendly) 
l Compatibility (dapat disesuaikan) 
l Flexibility (tidak kaku) 
l Reliability (keandalan) 
l Expandability (dapat dikembangkan) 
l Efficiency (efisien dalam waktu dan biaya) 



Kualitas Sistem : Protection Quality (caps) 
l Conformity (penegasan kesesuaian) 
l Authority (kewenangan) 
l Privacy (kerahasiaan) 
l Security (keamanan dari kriminal informasi) 
l Safety (keamanan dari kerusakan) 



Merumuskan Masalah Aspek Kualitas Informasi  

CORE DATA QUALITY:
Accurate/Verifiable/Complete/Reliable

DELIVERY
Timely/Accessible/Secure

USABILITY:
Relevant/Simple/Flexible/Economical



Kualitas Informasi : CORE DATA QUALITY 
ACCURATE 
l Bebas dari kesalahan 

£ Terukur dengan benar 
£ Diinputkan dengan benar 
£ Diinterpretasikan dengan benar 

l Garbage In Garbage Out 
£ Program perlu melakukan verifikasi data. 



Kualitas Informasi : CORE DATA QUALITY 
VERIFIABLE 
l Dapat diperiksa untuk menilai apakah benar 

atau tidak 
l Mempunyai sumber pembanding lain atau 

dapat dibuktikan 



Kualitas Informasi : CORE DATA QUALITY 
COMPLETE 
l Memiliki semua fakta dan data penting yang 

diperlukan sistem informasi sesuai tujuan 
yang ingin dicapai. 

l Misalnya sistem pendataan siswa: 
£ Nama, nomor induk, indeks prestasi, 

pembayaran, kelas atau tingkat 



Kualitas Informasi : CORE DATA QUALITY 
RELIABLE 
l Selalu akurat dan tersedia – bukannya 
terkadang 
l Dapat juga tergantung persyaratan tertentu 
l Kualitas konsisten 



Kualitas Informasi : DELIVERY 
TIMELY 
l Terkirim saat dibutuhkan 
l Maksimasi nilai 
l Sesuai waktunya dan tetap berkontribusi 

pada tujuan organisasi 



Kualitas Informasi : DELIVERY 
ACCESSIBLE 
l Dapat dibaca saat waktu yang wajar dalam 

format yang tepat 



Kualitas Informasi : DELIVERY 
SECURE 
l Hanya pengguna yang berwenang atau 

mempunyai otoritas yang dapat mengakses 
secara mudah 

l Terlindungi dan kerusakan (backed up) 



Kualitas Informasi : USABILITY 
RELEVANT 
l Penting bagi pembuatan keputusan 
l Menggambarkan aspek penting dari model 
l Dapat digunakan sesuai problem yang 

dihadapi 
l Menghilangkan item yang tidak relevan tidak 

ditampilkan 



Kualitas Informasi : USABILITY 
SIMPLE 
l Mudah dimengerti 
l Mudah dimanipulasi 



Kualitas Informasi : USABILITY 
FLEXIBLE 
l Dapat digunakan untuk berbagai tujuan 
l Mendukung tujuan pengguna sistem 

informasi yang berbeda 
l Mudah ditransformasikan untuk penggunaan 

lain 
l Dapat ditransfer ke aplikasi atau penggunaan 

lain 



Kualitas Informasi : USABILITY 
ECONOMICAL 
l Bernilai untuk dikumpulkan, dibeli atau 
diproduksi 
l “Value” dari informasi dibandingkan biayanya 



Kualitas Informasi 



ANY QUESTION ? 


