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Pendekatan‐PendekatanPendekatan‐Pendekatan 
Pengembangan Sistem

T d b b d k k b k iT d b b d k k b k iTerdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem 
yaitu :yaitu :

oo Dipandang dari metodologi yang digunakan :Dipandang dari metodologi yang digunakan :oo Dipandang dari metodologi yang digunakan :Dipandang dari metodologi yang digunakan :
– Pendekatan Klasik (Classical Approach)

Pendekatan Terstruktur (Structured Approach)– Pendekatan Terstruktur (Structured Approach)
oo Dipandang dari sasaran yang dicapai :Dipandang dari sasaran yang dicapai :

Pendekatan Sepotong (Piecerneal Approach)- Pendekatan Sepotong (Piecerneal Approach)
- Pendekatan Sistem (Systems Approach)
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Pendekatan‐PendekatanPendekatan‐Pendekatan 
Pengembangan Sistem

oo Dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem :Dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem :
- Pendekatan Bawah Naik (Bottom Up Approach)
- Pendekatan Atas Turun

oo Dipandang dari Cara Mengembangkannya :Dipandang dari Cara Mengembangkannya :
- Pendekatan Sistem Menyeluruh
- Pendekatan Moduler

oo Dipandang dari Teknologi yang digunakan :Dipandang dari Teknologi yang digunakan :
P d k t  L t  J h (G t L  A h)- Pendekatan Lompatan Jauh (Great Loop Approach)

- Pendekatan Berkembang (Evolution Approcah)
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Pendekatan‐PendekatanPendekatan Pendekatan 
Pengembangan Sistem

DisampingDisamping metodemetode tradisionaltradisional SDLC,SDLC, adaadaDisampingDisamping metodemetode tradisionaltradisional SDLC,SDLC, adaada
beberapabeberapa metodemetode yangyang dikembangkandikembangkan untukuntuk
melengkapimelengkapi kelemahankelemahan--kelemahankelemahan yangyang adaadag pg p y gy g
dalamdalam metodemetode SDLCSDLC.. MetodeMetode--metodemetode ituitu antaraantara
lainlain::

•• Structured analysis and structured designStructured analysis and structured design
•• Object Oriented analysis and designObject Oriented analysis and designj y gj y g
•• Joint Application Design (JAD)Joint Application Design (JAD)
•• Participatory designParticipatory design•• Participatory designParticipatory design
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Structured Analysis andStructured Analysis and
structured Design

PendekatanPendekatan iniini lebihlebih berfokusberfokus padapada
bagaimanabagaimana mereduksimereduksi waktuwaktu dandan maintenacemaintenace
dalamdalam pengembanganpengembangan sistemsistem..

PendekatanPendekatan iniini jugajuga langsunglangsung
mengintegrasikanmengintegrasikan perubahanperubahan jikajika diperlukandiperlukan..mengintegrasikanmengintegrasikan perubahanperubahan jikajika diperlukandiperlukan..
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Object Oriented AnalysisObject Oriented Analysis 
and Design

PendekatanPendekatan barubaru untukuntuk pengembanganpengembangan sistemsistem,,PendekatanPendekatan barubaru untukuntuk pengembanganpengembangan sistemsistem,,
seringsering disebutdisebut sebagaisebagai pendekatanpendekatan ketigaketiga setelahsetelah
pendekatanpendekatan yangyang berorientasiberorientasi datadata dandan berorientasiberorientasi
prosesproses..

OOADOOAD adalahadalah metodemetode pengembanganpengembangan sistemsistem yangyang
lebihlebih menekankanmenekankan padapada objekobjek dibandingkandibandingkan dengandengan
datadata atauatau prosesproses AdaAda beberapabeberapa ciriciri khaskhas daridaridatadata atauatau prosesproses.. AdaAda beberapabeberapa ciriciri khaskhas daridari
pendekatanpendekatan iniini yaituyaitu object,object, InheritanceInheritance dandan objectobject
classclassclassclass
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Object Oriented AnalysisObject Oriented Analysis 
and Design

ObjectObject adalahadalah strukturstruktur yangyang mengenkapsulasimengenkapsulasi atributatributObjectObject adalahadalah strukturstruktur yangyang mengenkapsulasimengenkapsulasi atributatribut
dandan metodemetode yangyang beroperasiberoperasi berdasarkanberdasarkan atributatribut--
atributatribut taditadi.. ObjekObjek adalahadalah abstraksiabstraksi daridari bendabendajj
nyatanyata dimanadimana datadata dandan prosesproses diletakkandiletakkan bersamabersama
untukuntuk memodelkanmemodelkan strukturstruktur dandan perilakuperilaku daridari objekobjek
duniadunia nyatanyata..

ObjectObject classclass adalahadalah sekumpulansekumpulan objekobjek yangyang berbagiberbagi
strukturstruktur yangyang samasama dandan perilakuperilaku yangyang samasama..
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Object Oriented AnalysisObject Oriented Analysis 
and Design

InheritanceInheritance.. PropertiProperti yangyang munculmuncul ketikaketika tipetipe entitasentitas
tt bj tbj t ll didi hi kihi ki dd titiatauatau objectobject classclass disusundisusun secarasecara hirarkihirarki dandan setiapsetiap

tipetipe entitasentitas atauatau objectobject classclass menerimamenerima atauatau
mewarisimewarisi atributatribut dandan metodemetode daridari pendahulunyapendahulunya..p yp y

InheritanceInheritance atauatau pewarisanpewarisan padapada pemrogramanpemrogramangg
berorientasiberorientasi objekobjek merupakanmerupakan suatusuatu hubunganhubungan duadua
buahbuah kelaskelas atauatau lebihlebih.. AAdada kelaskelas yangyang memilikimemiliki
atributatribut dandan metodemetode yangyang samasama dengandengan kelaskelas lainnyalainnyaatributatribut dandan metodemetode yangyang samasama dengandengan kelaskelas lainnyalainnya
besertabeserta atributatribut dandan metodemetode tambahantambahan yangyang
merupakanmerupakan sifatsifat khususkhusus kelaskelas yangyang menjadimenjadi
ttturunannyaturunannya..
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J i t A li ti D i (JAD)Joint Application Design (JAD)

PadaPada akhirakhir 19701970 anan personilpersonil pengembanganpengembangan sistemsistem didiPadaPada akhirakhir 19701970 anan personilpersonil pengembanganpengembangan sistemsistem didi
IBMIBM mengembanganmengembangan prosesproses barubaru untukuntuk
mengumpulkanmengumpulkan requiremenrequiremen SISI dandan memelakukanlakukan
reviewreview desaindesain dengandengan namanama JADJAD..

JADJAD adalahadalah prosesproses terstrukturterstruktur dimanadimana user,user, managermanager
dandan analisanalis bekerjabekerja bersamabersama--samasama selamaselama beberapabeberapa
harihari dalamdalam 11 pertemuanpertemuan bersamabersama untukuntukharihari dalamdalam 11 pertemuanpertemuan bersamabersama untukuntuk
mengumpulkanmengumpulkan requiremenrequiremen sistemsistem yangyang akanakan
dibangundibangun..dibangundibangun..
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P i i D iParticipatory Design

EndEnd useruser dilibatkandilibatkan dalamdalam pengembanganpengembangan sistemsistemp g gp g g
dalamdalam satusatu mejameja untukuntuk persetujuanpersetujuan tentangtentang sistemsistem
requirementrequirement dandan sistemsistem desaindesain..

PadaPada perkembangannyaperkembangannya desaindesain sistemsistem banyakbanyak
disupportdisupport oleholeh pengggunaanpengggunaan softwaresoftware dandan teknologiteknologi
bb A li iA li i d lkd lk t lt l dd t jt jbarubaru.. AnalisisAnalisis mengandalkanmengandalkan tooltool dengandengan tujuantujuan ::
- Meningkatkan produktifitas

Berkomunikasi lebih efektif dengan user- Berkomunikasi lebih efektif dengan user
- Mengintegrasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan

dari awal pengembangan sampai akhir.dari awal pengembangan sampai akhir.
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P i i D iParticipatory Design

hh hh ll d kd k d l hd l hContohContoh--contohcontoh tooltool yangyang digunakandigunakan adalahadalah ::
oo ComputerComputer--AidedAided SystemsSystems EngineeringEngineering (CASE(CASE --tools)tools)
oo ApplicationApplication DevelopmentDevelopment EnvironmentsEnvironments (ADE(ADE --tools)tools)
oo ProcessProcess andand ProjectProject ManagersManagers
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P ti i t D iParticipatory Design

i k ki k k d k ifid k ifi bbMeningkatkanMeningkatkan produktifitasproduktifitas pengembanganpengembangan
SistemSistem InformasiInformasi..

TeknologiTeknologi komputerkomputer dapatdapat digunakandigunakan untukuntuk
meningkatkanmeningkatkan produktifitasproduktifitas CASECASE tooltool sebagaisebagaimeningkatkanmeningkatkan produktifitasproduktifitas.. CASECASE tooltool sebagaisebagai
contohcontoh,, menyediakanmenyediakan lebihlebih banyakbanyak produktifitasproduktifitas
untukuntuk meningkatkanmeningkatkan kemampuankemampuan sepertisepertiu uu u g a ag a a a puaa pua pp
pengembanganpengembangan kodekode,, tooltool diagrammingdiagramming dandan
pendesainanpendesainan layarlayar dandan laporanlaporan..
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P i i D iParticipatory Design

id did d i ii iComputerComputer--AidedAided SystemsSystems EngineeringEngineering:: CASECASE
toolstools

CaseCase adalahadalah softwaresoftware yangyang digunakandigunakan untukuntuk
mengotomasimengotomasi atauatau mendukungmendukung penggambaranpenggambaran dandanmengotomasimengotomasi atauatau mendukungmendukung penggambaranpenggambaran dandan
analisaanalisa daridari modelmodel sistemsistem dandan menyediakanmenyediakan
translasitranslasi daridari modelmodel ssisistemtem keke sistemsistem aplikasiaplikasi..a aa a dada odod ap aap a
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Metodologi PengembanganMetodologi Pengembangan 
Sistem

 adalah metodeadalah metode--metode, prosedurmetode, prosedur--prosedur, konsepprosedur, konsep--
konsep pekerjaan, aturankonsep pekerjaan, aturan--aturan yang aturan yang akan digunakan akan digunakan 
sebagai pedoman bagaimanasebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dan apa yang harus 
dikerjakan selamadikerjakan selama pengembangan inipengembangan inidikerjakan selamadikerjakan selama pengembangan ini.pengembangan ini.

metode adalah suatu cara/teknik sistematismetode adalah suatu cara/teknik sistematis untuk untuk 
mengerjakan sesuatu. Urutmengerjakan sesuatu. Urut--urutan prosedur untuk urutan prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Urutmengerjakan sesuatu. Urut urutan prosedur untuk urutan prosedur untuk 
penyelesaian masalah ini dikenal dengan istilah penyelesaian masalah ini dikenal dengan istilah 
algoritma.algoritma.

Metodologi pengembangan sistem yang akanMetodologi pengembangan sistem yang akan
digunakan dalam hal ini adalah pendekatandigunakan dalam hal ini adalah pendekatan
terstrukturterstrukturterstrukturterstruktur
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Metodologi PengembanganMetodologi Pengembangan 
Sistem

d k k lkd k k lkPendekatan terstruktur mengenalkan Pendekatan terstruktur mengenalkan penggunaan penggunaan 
alatalat--alat dan teknikalat dan teknik--teknik untukteknik untuk mengembangkan mengembangkan 
sistem yang terstruktursistem yang terstruktursistem yang terstruktur.sistem yang terstruktur.

Tujuan pendekatan terstruktur adalah agar padaTujuan pendekatan terstruktur adalah agar pada
akhir pengembangan perangkat lunak dapat akhir pengembangan perangkat lunak dapat akhir pengembangan perangkat lunak dapat akhir pengembangan perangkat lunak dapat 
memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan useruser, dilakukan tepat, dilakukan tepat waktu, waktu, 
tidak melampaui anggaran biaya, mudah tidak melampaui anggaran biaya, mudah 
dipergunakan, mudah dipahami dan mudah dipergunakan, mudah dipahami dan mudah 
dirawat.dirawat.
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Model pengembangan SIModel pengembangan SI
(Siklus Hidup SI)

 Model Model sekuensialsekuensial linier (linier (clasicclasic life cycle/waterfall model),life cycle/waterfall model), terdiri terdiri (( y ),y ),
dari tahapan perencanaan sistem (rekayasadari tahapan perencanaan sistem (rekayasa sistem), analisa sistem), analisa 
kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian dan kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian dan 
perawatan sistemperawatan sistemperawatan sistem.perawatan sistem.

 Model prototipe (prototyping model), Model prototipe (prototyping model), dimulai dengan dimulai dengan 
pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, p g p p , p ,p g p p , p ,
pembentukan prototipe, evaluasi pelanggan terhadappembentukan prototipe, evaluasi pelanggan terhadap prototipe, prototipe, 
perbaikan prototipe dan produk akhir.perbaikan prototipe dan produk akhir.

 Rapid Application Development (RAD) Rapid Application Development (RAD) model, model, dengandengan kegiatan kegiatan 
dimulai dari pemodelan bisnis, pemodelan data, dimulai dari pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelanpemodelan
prosesproses,, pembangkitanpembangkitan aplikasiaplikasi dandan pengujian.pengujian.prosesproses, , pembangkitanpembangkitan aplikasiaplikasi dandan pengujian.pengujian.

19



Model pengembangan SIModel pengembangan SI
(Siklus Hidup SI)

 Model evolusioner Model evolusioner yang dapat berupa modelyang dapat berupa model incremental atau incremental atau 
model spiral. model spiral. 
Model incremental merupakan gabungan model sekuensial linier Model incremental merupakan gabungan model sekuensial linier 
dengan prototypingdengan prototypingdengan prototyping.dengan prototyping.
Sedangkan model spiral menekan adanya analisaSedangkan model spiral menekan adanya analisa resiko. Jika resiko. Jika 
analisa resiko menunjukkan adaanalisa resiko menunjukkan ada ketidakpastian terhadapketidakpastian terhadapanalisa resiko menunjukkan adaanalisa resiko menunjukkan ada ketidakpastian terhadap ketidakpastian terhadap 
kebutuhan, maka pengembangan sistem dapat dihentikan.kebutuhan, maka pengembangan sistem dapat dihentikan.

 Teknik generasi keTeknik generasi ke--empat (4GT)empat (4GT), dimulai dengan pengumpulan , dimulai dengan pengumpulan 
kebutuhan, strategi perancangan, kebutuhan, strategi perancangan, implementasiimplementasi menggunakanmenggunakan
4GL dan 4GL dan pengujianpengujian..
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STRATEGI PENGEMBANGAN 
S SSISTEM
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S i Si I f iStrategi  Sistem Informasi

D fi i iD fi i iDefinisi:Definisi:
"Proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer "Proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer 
untuk diimplementasikan, yang sangat selaras dengan untuk diimplementasikan, yang sangat selaras dengan p , y g g gp , y g g g
strategi perusahaan dan memiliki kemampuan untuk strategi perusahaan dan memiliki kemampuan untuk 
menciptakan keuntungan lebih dari pesaing.“menciptakan keuntungan lebih dari pesaing.“

Mengacu pada Permintaan SI ;Mengacu pada Permintaan SI ;
Mendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaanMendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaanMendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaan Mendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaan 
untuk informasi dan sistem untuk mendukung strategi untuk informasi dan sistem untuk mendukung strategi 
bisnis secara keseluruhan;bisnis secara keseluruhan;
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S i Si I f iStrategi  Sistem Informasi

oo Mengacu pada Pasokan TI;Mengacu pada Pasokan TI;
oo Berkaitan dengan menguraikan visi tentang Berkaitan dengan menguraikan visi tentang 

bagaimana teknologi dapat mendukung bagaimana teknologi dapat mendukung 
permintaan organisasi akan informasi dan permintaan organisasi akan informasi dan 
i ti tsistem;sistem;

oo Membahas penyediaan kemampuan dan sumber Membahas penyediaan kemampuan dan sumber 
d  TI (HW  SW  T l ) d  j  ( i  d  TI (HW  SW  T l ) d  j  ( i  daya TI (HW, SW, Telco) dan jasa (operasi, daya TI (HW, SW, Telco) dan jasa (operasi, 
pengembangan sistem, dan dukungan).pengembangan sistem, dan dukungan).
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Tujuan Mengadopsi ProsesTujuan Mengadopsi Proses 
Strategi SI / TI

oo Penyelarasan SI / TI dengan bisnis di mana SI / TIPenyelarasan SI / TI dengan bisnis di mana SI / TIoo Penyelarasan SI / TI dengan bisnis di mana SI / TI Penyelarasan SI / TI dengan bisnis di mana SI / TI 
berkontribusi besarberkontribusi besar

oo Penentuan prioritas untuk investasiPenentuan prioritas untuk investasioo Penentuan prioritas untuk investasiPenentuan prioritas untuk investasi
oo Mendapatkan keunggulan kompetitif dari peluang bisnis Mendapatkan keunggulan kompetitif dari peluang bisnis 

yang diciptakan dengan menggunakan SI / TI yang diciptakan dengan menggunakan SI / TI y g p g ggy g p g gg
oo Membangun infrastruktur teknologi yang hemat biaya Membangun infrastruktur teknologi yang hemat biaya 

namun fleksibel untuk masa depannamun fleksibel untuk masa depan
oo Mengembangkan sumber daya yang tepat untuk Mengembangkan sumber daya yang tepat untuk 

menyebarkan SI / TI dengan sukses menyebarkan SI / TI dengan sukses 
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H b Ef k i i SI/TIHambatan Efektivitas SI/TI

Alasan kegagalan memperoleh dukungan manajemen Alasan kegagalan memperoleh dukungan manajemen g g p g jg g p g j
puncakpuncak::

•• Manajemen puncak tidak mengerti bagaimana SI Manajemen puncak tidak mengerti bagaimana SI 
menawarkan keuntungan strategis.  menawarkan keuntungan strategis.  

•• Top manajer tidak melihat informasi sebagai sumber daya Top manajer tidak melihat informasi sebagai sumber daya 
bisnisbisnis

•• Permintaan manajemen puncak untuk melihat Permintaan manajemen puncak untuk melihat 
j tifik i/ b k t k i t ij tifik i/ b k t k i t ijustifikasi/pembenaran keuangan untuk investasi justifikasi/pembenaran keuangan untuk investasi 

•• Top manajer telah menjadi berorientasi pada tindakan Top manajer telah menjadi berorientasi pada tindakan 
dengan fokus jangka pendekdengan fokus jangka pendekdengan fokus jangka pendekdengan fokus jangka pendek
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Li k S i SI/TILingkungan Strategi SI/TI

b h k d b k d l b db h k d b k d l b d Perubahan akan terjadi baik dalam bisnis dan Perubahan akan terjadi baik dalam bisnis dan 
lingkungan TI => menyebabkan perubahan yang lingkungan TI => menyebabkan perubahan yang 
akan dilakukan terhadap SI Strategiakan dilakukan terhadap SI Strategiakan dilakukan terhadap SI Strategiakan dilakukan terhadap SI Strategi

 Yang dimaksudkan dalam strategi SI juga mungkin Yang dimaksudkan dalam strategi SI juga mungkin 
gagal untuk diimplementasikan dengan sukses => gagal untuk diimplementasikan dengan sukses => gagal untuk diimplementasikan dengan sukses > gagal untuk diimplementasikan dengan sukses > 
harus direvisiharus direvisi

 Ketiga strategi, bisnis, SI dan TI, harus ditata Ketiga strategi, bisnis, SI dan TI, harus ditata ga a g , b , da , a u d a aga a g , b , da , a u d a a
kembali setiap kali peluang atau kendala baru kembali setiap kali peluang atau kendala baru 
muncul.muncul.
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Tantangan Perencanaan StrategisTantangan Perencanaan Strategis 
untuk SI / TI

Pengeluaran pada strategis ePengeluaran pada strategis e commerce atau internetcommerce atau internetPengeluaran pada strategis ePengeluaran pada strategis e‐‐commerce atau internet commerce atau internet 
hanya menghasilkan hanya menghasilkan nilai bisnis kecil sampai saat ini nilai bisnis kecil sampai saat ini 

Pengakuan yang berkembang bahwa memberikan Pengakuan yang berkembang bahwa memberikan 
kinerja yang memuaskan tergantung pada proses bisniskinerja yang memuaskan tergantung pada proses bisniskinerja yang memuaskan tergantung pada proses bisnis kinerja yang memuaskan tergantung pada proses bisnis 
yang kuat => pijakan => memerlukan kerangka strategi yang kuat => pijakan => memerlukan kerangka strategi 
bisnis yang terintegrasi yang dapat mencakupbisnis yang terintegrasi yang dapat mencakupbisnis yang terintegrasi yang dapat mencakup bisnis yang terintegrasi yang dapat mencakup 
pengembangan dan pelaksanaan perubahan besar pengembangan dan pelaksanaan perubahan besar 
programprogramp gp g
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M b K i i S kMembangun Kriteria Sukses

d k kd k k Pada saat yang sama menentukan tujuan untuk Pada saat yang sama menentukan tujuan untuk 
proses strategi, akan sangat membantu menetapkan proses strategi, akan sangat membantu menetapkan 
kriteria untuk bagaimana keberhasilan akan diukurkriteria untuk bagaimana keberhasilan akan diukurkriteria untuk bagaimana keberhasilan akan diukur.kriteria untuk bagaimana keberhasilan akan diukur.

 Tidak mungkin untuk memberikan seperangkat Tidak mungkin untuk memberikan seperangkat 
umum faktor keberhasilan untuk setiap proses umum faktor keberhasilan untuk setiap proses umum faktor keberhasilan untuk setiap proses umum faktor keberhasilan untuk setiap proses 
strategi.strategi.

 Setelah pengukuran kriteria sukses setuju, kriteria Setelah pengukuran kriteria sukses setuju, kriteria a p gu u a a u uju, aa p gu u a a u uju, a
tsb dapat ditinjau secara berkala untuk memastikan tsb dapat ditinjau secara berkala untuk memastikan 
bahwa mereka puas.bahwa mereka puas.
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M b K i i S kMembangun Kriteria Sukses

d b kd b k Tujuan utama dari mengembangkan strategi SI Tujuan utama dari mengembangkan strategi SI 
adalah untuk mengidentifikasi adalah untuk mengidentifikasi portofolio nilai portofolio nilai 
tambahtambah dari aplikasi yang akan memiliki dampak dari aplikasi yang akan memiliki dampak tambahtambah dari aplikasi yang akan memiliki dampak dari aplikasi yang akan memiliki dampak 
strategis pada organisasi dan meningkatkan strategis pada organisasi dan meningkatkan 
kinerjanyakinerjanyaj yj y

 Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai ujua ya ada a u u a a ba a aujua ya ada a u u a a ba a a
terbaik dapat disampaikan dari investasi SI / TI.terbaik dapat disampaikan dari investasi SI / TI.

29



M b K i i S kMembangun Kriteria Sukses

M d fi i ik  d  k  d k t t i M d fi i ik  d  k  d k t t i Mendefinisikan dan mengukur dampak strategi Mendefinisikan dan mengukur dampak strategi 
dan bagaimana menghubungkan perumusan dan bagaimana menghubungkan perumusan 
strategi SI terhadap kinerja organisasi adalah strategi SI terhadap kinerja organisasi adalah strategi SI terhadap kinerja organisasi adalah strategi SI terhadap kinerja organisasi adalah 
sulit, karena:sulit, karena:
-- melibatkan waktu yang lama sebelum manfaat melibatkan waktu yang lama sebelum manfaat melibatkan waktu yang lama sebelum manfaat melibatkan waktu yang lama sebelum manfaat 

terwujudterwujud
-- Sifat tidak berwujud dari manfaat tertentuSifat tidak berwujud dari manfaat tertentujj
-- Tujuan yang berbeda untuk terlibat dalam Tujuan yang berbeda untuk terlibat dalam 

strategi SI / TIstrategi SI / TI
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INTEGRASI SISTEM 
O SINFORMASI
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Si t I f i T i t iSistem Informasi Terintegrasi

oo Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah oo Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah 
satu konsep kunci dari sistem Informasi satu konsep kunci dari sistem Informasi 
Manajemen. Berbagai sistem dapat saling Manajemen. Berbagai sistem dapat saling 
berhubungan satu dengan yang lain dengan berhubungan satu dengan yang lain dengan 
berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. 
l f d b fl f d b foo Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat 

bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga 
oleh sistem yang lainnya  atau output suatu sistem oleh sistem yang lainnya  atau output suatu sistem oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem 
menjadi input bagi sistem lainnya. menjadi input bagi sistem lainnya. 
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Si I f i T i iSistem Informasi Terintegrasi

d b f ( )d b f ( )oo Sering disebut Enterprise Information System (SIE)Sering disebut Enterprise Information System (SIE)
oo Pengertian: sebuah platform teknologi yang Pengertian: sebuah platform teknologi yang 

ki k  i i i t ik  d  ki k  i i i t ik  d  memungkinkan organisasi mengintegrasikan dan memungkinkan organisasi mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan mengkoordinasikan proses bisnis yang mereka proses bisnis yang mereka 
miliki. miliki. miliki. miliki. 

oo Ciri :tingkat keterpaduan (integrasi) yang tinggi Ciri :tingkat keterpaduan (integrasi) yang tinggi 
untuk mengakomodasi kebutuhan untuk mengakomodasi kebutuhan data/informasi data/informasi u u ga o oda bu u au u ga o oda bu u a da a/ o ada a/ o a
yang terpadu pulayang terpadu pula
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M I t i?Mengapa Integrasi?

hhDi Kantor PemerintahDi Kantor Pemerintah
oo Seorang warga memerlukan layanan yang harus Seorang warga memerlukan layanan yang harus 

dit h d l  b b  t h  ( i l  I i  dit h d l  b b  t h  ( i l  I i  ditempuh dalam beberapa tahap (misal: Izin ditempuh dalam beberapa tahap (misal: Izin 
Pendirian Usaha), melalui beberapa bagian. Pendirian Usaha), melalui beberapa bagian. 
Idealnya  warga dapat melacak sejauh mana proses Idealnya  warga dapat melacak sejauh mana proses Idealnya, warga dapat melacak sejauh mana proses Idealnya, warga dapat melacak sejauh mana proses 
layanannya sudah berjalan, tetapi pada umumnya layanannya sudah berjalan, tetapi pada umumnya 
jawaban yang didapat bersifat negatif (mis: tidak jawaban yang didapat bersifat negatif (mis: tidak 
tahu sekarang prosesnya sedang berada di mana)tahu sekarang prosesnya sedang berada di mana)
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M I t i?Mengapa Integrasi?

kkDi TokoDi Toko
oo Seorang pelanggan memesan barang secara Seorang pelanggan memesan barang secara 

l  P  i i di t t  k di  di  l  P  i i di t t  k di  di  manual. Pesanan ini dicatat, kemudian diproses manual. Pesanan ini dicatat, kemudian diproses 
secara manual pula dari satu bagian ke bagian yang secara manual pula dari satu bagian ke bagian yang 
lain  Data pesanan dilain  Data pesanan di--entryentry setiap kali berpindah ke setiap kali berpindah ke lain. Data pesanan dilain. Data pesanan di entryentry setiap kali berpindah ke setiap kali berpindah ke 
bagian lain, menimbulkan problem antara lain bagian lain, menimbulkan problem antara lain 
adalah kesalahan adalah kesalahan entryentry data, atau bahkan hilang di data, atau bahkan hilang di 
tengah perjalanan. Sering kali pesanan ini tertunda tengah perjalanan. Sering kali pesanan ini tertunda 
pemenuhannyapemenuhannya
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M I t i?Mengapa Integrasi?

Di KampusDi Kampus
oo Mahasiswa harus mendaftar secara berulangMahasiswa harus mendaftar secara berulang--ulang di ulang di 

beberapa sistem informasi untuk dapat mengakses Internet beberapa sistem informasi untuk dapat mengakses Internet 
via proxy dan wifi di berbagai lokasi  mendapatkan akun via proxy dan wifi di berbagai lokasi  mendapatkan akun via proxy dan wifi di berbagai lokasi, mendapatkan akun via proxy dan wifi di berbagai lokasi, mendapatkan akun 
email, akses Perpustakaan, akses eemail, akses Perpustakaan, akses e--learning, KRS dlllearning, KRS dll

oo Pimpinan Universitas ingin mengetahui secara cepat dan Pimpinan Universitas ingin mengetahui secara cepat dan 
k t i f i ti ld  i it   h i i i  i t  k t i f i ti ld  i it   h i i i  i t  akurat informasi seperti saldo universitas per hari ini, piutang akurat informasi seperti saldo universitas per hari ini, piutang 

mahasiswa hari ini, jumlah lulusan S1 yang ber IPK > 3, mahasiswa hari ini, jumlah lulusan S1 yang ber IPK > 3, 
Persentase sebaran asal calon Mahasiswa, Mahasiswa yang Persentase sebaran asal calon Mahasiswa, Mahasiswa yang 
melewati masa studi, Staff/Karyawan yang berasal dari melewati masa studi, Staff/Karyawan yang berasal dari 
wilayah tertentu, dosen yang sedang studi lanjut, dll.wilayah tertentu, dosen yang sedang studi lanjut, dll.
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K b t h I t iKebutuhan Integrasi

hh h b l kk b hh b l kk b hoo ContohContoh--contoh sebelumnya menunjukkan bahwa contoh sebelumnya menunjukkan bahwa 
tidak cukup hanya memiliki sistemtidak cukup hanya memiliki sistem--sistem informasi sistem informasi 
di bagiandi bagian--bagian dari kantor atau perusahaanbagian dari kantor atau perusahaandi bagiandi bagian--bagian dari kantor atau perusahaanbagian dari kantor atau perusahaan

oo Muncul jenis kebutuhan baru terhadap ketersediaan Muncul jenis kebutuhan baru terhadap ketersediaan 
data/informasidata/informasidata/informasidata/informasi
-- TerpaduTerpadu
-- Berlaku di seluruh organisasi (kantor, perusahaan, dsb)Berlaku di seluruh organisasi (kantor, perusahaan, dsb)Berlaku di seluruh organisasi (kantor, perusahaan, dsb)Berlaku di seluruh organisasi (kantor, perusahaan, dsb)

37



S i I i SiStrategi Integrasi Sistem

Ad d P d k I i Si I f iAd d P d k I i Si I f ioo Ada dua Pendekatan Integrasi Sistem InformasiAda dua Pendekatan Integrasi Sistem Informasi
- Pendekatan Total & Homogen

M l k k i t i di k bi i d t• Melakukan integrasi di semua aspek bisnis dengan suatu 
kerangka/framework standart & dilakukan serentak di setiap bidang

• Komponen yang homogen diharapkan mempermudah proses p y g g p p p
integrasi

• Contohnya: Implementasi product vendor ERP spt SAP, Oracle 
Application/Peoplesoft Sage Group IBM Websphere dllApplication/Peoplesoft, Sage Group, IBM Websphere dll

• Mahal & Implementasi membutuhkan waktu yang panjang 
(tergantung kematangan TI suatu organisasi)
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S i I i SiStrategi Integrasi Sistem

IBMIBMoo IBMIBM
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S i I i SiStrategi Integrasi Sistem

O lO loo OracleOracle
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S i I i SiStrategi Integrasi Sistem

 SAPSAP SAPSAP
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I i Si I f iIntegrasi Sistem Informasi

d k h- Pendekatan Bertahap
• Mulai dari bawah & memanfaatkan sistem informasi 

existingexisting
• Sistem informasi-sistem informasi dirangkai mengikuti 

pola integrasi dan kebutuhan informasi akan datang
• Butuh waktu yang lama dan konsisten agar tidak gagal 
• Relatif lebih murah
• Butuh strategi khusus ( Non Teknis Termasuk Political Will • Butuh strategi khusus ( Non Teknis Termasuk Political Will 

dari Pimpinan )
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S i I iStrategi Integrasi

oo Integrasi harus didasarkan pada sasaran Integrasi harus didasarkan pada sasaran 
yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus 
bermuara pada perbaikan proses/layananbermuara pada perbaikan proses/layanan
- Fokus pada proses-proses bisnis/birokrasi, 

bukan pada sistem-sistem informasi
- Secara spesifik perhatikan alur-alur yang Secara spesifik perhatikan alur alur yang 

terbentuk dari rangkaian aktivitas. 
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S i I iStrategi Integrasi

d f k h kd f k h k h k l bh k l boo Identifikasi pihakIdentifikasi pihak--pihak yang terlibat: peran, tugas, pihak yang terlibat: peran, tugas, 
kewenangan, dan aktivitas yang dilakukannya kewenangan, dan aktivitas yang dilakukannya 
rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah 
ditetapkanditetapkan
- Kesamaan pandangan terhadap integrasi perlu Kesamaan pandangan terhadap integrasi perlu 

dibangun
- Dukungan perlu disiapkanu u ga p u d ap a
- Tatakelola: tupoksi, legalitas, …
- Sumber daya: SDM, pendanaan, infrastrukturSumber daya: SDM, pendanaan, infrastruktur
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S i I iStrategi Integrasi

oo Integrasi sistemIntegrasi sistem--sistem informasisistem informasioo Integrasi sistemIntegrasi sistem sistem informasisistem informasi
- Jika belum ada sistem informasi sama sekali, berbagai parameter 

integrasi (format data, protokol komunikasi data, database, user 
interface  dsb) bisa ditetapkan secara lebih mudahinterface, dsb) bisa ditetapkan secara lebih mudah

- Jika sudah ada sistem-sistem sebelumnya (dan saling berbeda):
• Memilih salah satu sistem dan mempromosikannya sebagai 

i t  t d  i t i t  l i  h  ik tisistem standar; sistem-sistem lain harus mengikuti
• Membangun standar baru dan memaksa semua sistem harus 

mengikuti standar ini
• Membangun standar baru dan membiarkan semua sistem lama 

seperti apa adanya; integrasi dilakukan oleh sebuah sistem 
pengintegrasi
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U i i E i SiUniversity Enterprise Sistem
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Manfaat Integrasi SistemManfaat Integrasi Sistem 
Informasi

K   d i i i i  i f i d l h K   d i i i i  i f i d l h oo Keuntungan utama dari integrasi sistem informasi adalah Keuntungan utama dari integrasi sistem informasi adalah 
membaiknya arus informasi dalam sebuah organisasi. membaiknya arus informasi dalam sebuah organisasi. 
Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, 
namun demikian akan semakin banyak informasi yang namun demikian akan semakin banyak informasi yang 
relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh 
bil  di l k  K t  i i k  l   bil  di l k  K t  i i k  l   bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang 
kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem 
informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem g jg j
informasi adalah memberikan informasi yang benar pada informasi adalah memberikan informasi yang benar pada 
saat yang tepat. saat yang tepat. 
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Manfaat Integrasi SistemManfaat Integrasi Sistem 
Informasi

l d d l hl d d l hoo Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah 
sifatnya yang mendorong manajer untuk sifatnya yang mendorong manajer untuk 
membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang 
dihasilkan oleh departemen (bagian) nya agar secara dihasilkan oleh departemen (bagian) nya agar secara 
rutin mengalir rutin mengalir ke sistem ke sistem lain yang memerlukannya. lain yang memerlukannya. gg y g yy g y
Informasi ini kemudian digunakan lebih luas untuk Informasi ini kemudian digunakan lebih luas untuk 
membantu organisasi.membantu organisasi.
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B li (b k l k k 4) k j l kB li (b k l k k 4) k j l kBuat tulisan (berkelompok maks 4) untuk menjelaskan tentang Buat tulisan (berkelompok maks 4) untuk menjelaskan tentang 
tahaptahap--tahap pengembangan sebuah sistem. Isinya menjelaskan:tahap pengembangan sebuah sistem. Isinya menjelaskan:

-- Latar belakangLatar belakang-- Latar belakangLatar belakang
-- Ruang lingkup Ruang lingkup 
-- TujuanTujuanTujuanTujuan
-- Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistemMetodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem
-- Paparan aktifitas dari tiap tahap dari metodologi yang dipilihPaparan aktifitas dari tiap tahap dari metodologi yang dipilihp p p g y g pp p p g y g p
-- PenutupPenutup
-- Daftar Pustaka Daftar Pustaka 
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