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PENDAHULUAN

• Siklus hidup pengembangan sistem informasi 

adalah metodologi klasik yang digunakan 

untuk mengembangkan, memelihara dan 

menggunakan sistem informasi

• Siklus hidup pengembangan sistem informasi 

meliputi : analisis, design, implementasi, 

operasi dan pemeliharaan
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PENDAHULUAN (contd.)

• Sistem informasi yang dikembangkan dengan 

metodologi/daur hidup dapat memberikan 

manfaat bila pengolahan data di dalamnya 

tepat

• Pengolahan data tergantung dari kebutuhan 

setiap organisasi

• Metodologi pengembangan sistem informasi 

dapat menggunakan pendekatan prototype 

yang lebih cepat dari segi waktu
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Level Manajemen dalam 

Organisasi

Manajemen

tingkat atas

(rencana strategis)

Manajemen

tingkat menengah 

(pengendalian manajerial)

Manajemen tingkat bawah 

(pengendalian operasional)

Operasional 

(pemrosesan transaksi)
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Arus Informasi Internal & Eksternal dalam 

Organisasi

Manajemen

tingkat atas

(rencana strategis)

Manajemen

tingkat menengah 

(pengendalian manajerial)

Manajemen tingkat bawah 

(pengendalian operasional)

Operasional 

(pemrosesan transaksi)
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Data, Informasi, & 

Pengetahuan

• Data  deskripsi tentang benda, 

kejadian, aktivitas, & transaksi, yg 

tdk mempunyai makna/tdk 

berpengaruh secara langsung kpd 

pemakai



7

Data, Informasi, & 

Pengetahuan (contd.)

• Informasi  data yg telah diproses sedemikian 

rupa shg meningkatkan pengetahuan 

seseorang yg menggunakan data tsb

• Pengetahuan (knowledge)  kombinasi dari 

naluri, gagasan, aturan, & prosedur yg 

mengarahkan tindakan/keputusan 
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Hubungan Data, Informasi, & 

Pengetahuan

Memformat, 

memilih, 

meringkas

Akumulasi 

pengetahuan

Data Hasil

Menerjemahkan, 

memutuskan, 

bertindak

Pengetahuan

Informasi
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Transformasi Data menjadi 

Informasi

ProsesData Informasi

1.3

1.4

1.5

...

Perhitungan 

rata² 

penjualan 

dlm kuartal 

terakhir

Rata² penjualan 

dlm kuartal 

terakhir sebesar 

1,3 milyar

Keterangan:

• Data seringkali disebut sbg bahan 

mentah informasi, dimana melalui suatu 

proses transformasi data dibuat mjd 

bermakna
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Siklus Informasi

Keterangan:

• Pengolahan data mjd informasi & pemakaian 

informasi utk mengambil keputusan, hingga 

akhirnya dari tindakan hasil pengambilan keputusan 

tsb dihasilkan data kembali

Masukan 

(Data)

Basis 

Data

Penerima

Keluaran 

(Informasi)

Proses 

(Model)

Tindakan 

Keputusan

Hasil 

Tindakan

Data 

(Ditangkap)
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Ciri-Ciri Informasi

• Benar/salah  informasi 

berhubungan dg kebenaran thd 

kenyataan.

• Baru  informasi benar² baru bagi si 

penerima.

• Tambahan  informasi dpt 

memperbarui atau memberikan 

perubahan thd informasi yg telah 

ada.
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Ciri-Ciri Informasi (contd.)

• Korektif  informasi dpt digunakan 

utk melakukan koreksi thd 

informasi sebelumnya yg 

salah/kurang benar.

• Penegas  informasi dpt 

mempertegas informasi yg telah 

ada shg keyakinan thd informasi 

semakin meningkat.
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Hierarki Data

Keterangan:

• Elemen data  suatu data terkecil yg tdk dpt dipecah lagi mjd unit data 

yg lain, contoh nama & kota tempat tinggal

• Rekaman / baris  gabungan sejumlah elemen data yg saling terkait, 

contoh nama, alamat, & kota dlm sebuah rekaman

• Tabel  himpunan seluruh rekaman/baris yg bertipe sama

Berkas/tabel

Rekaman/

baris

...

Elemen 

Data / field

Rekaman/

baris

Elemen 

Data / field

...



14

Gambaran Elemen Data, Rekaman, & 

Berkas

Keterangan:

• Dlm konteks yg lebih besar, sekumpulan berkas/tabel 

membentuk sebuah basis data

NIP :

Nama :

Alamat :

...

.,,,

Nama :

Alamat :

...

NIP :

Nama :

Alamat :

...

NIP :

Nama :

Alamat :

...

Sebuah 

Record

Suatu berkas/tabel

Elemen 

data
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Karakteristik Data/Informasi 

menurut Alter

Karakteristik Pokok Permasalahan

1. Tipe data Apakah tipe data sesuai dg tujuan??

2. Akurasi/Presisi Apakah data cukup presisi??

3. Usia Apakah data tepat waktu??

4. Rentang waktu Apakah rentang waktu sesuai dg 

tujuan??

5. Tingkat keringkasan Apakah data terlalu ringkas / terlalu 

detail??

6. Kelengkapan Apakah data kurang 

lengkap/berlebihan??

7. Kemudahan akses Apakah data mudah diakses??

8. Sumber Apakah sumber bias/tdk akurat??

9. Relevan/nilai Akankah data mempengaruhi 

keputusan??

Apakah manfaatnya sepadan dg 

biaya??
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Kualitas Informasi

• Relevansi  informasi benar² memberikan 

manfaat bagi pemakai

• Ketepatan waktu  usia data yg sesuai dg 

upaya pengambilan keputusan (informasi 

tesb tdk usang/ kadaluarsa ketika sampai ke 

penerima shg masih ada waktu utk 

menggunakan informasi tsb sbg bahan 

pengambilan keputusan)
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Kualitas Informasi (contd.)

• Keakurasian  menyatakan derajat 

kebenaran thd informasi & menentukan 

kehandalan/reliabilitas informasi. Utk data 

bilangan, ukuran akurasi berupa tingkat 

kesalahan, sedang ukuran kepresisian 

dinyatakan dg jumlah digit yg signifikan
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Pengertian Prototipe

• Merupakan suatu metode dlm 

pengembangan sistem yg 

menggunakan pendekatan utk 

membuat sesuatu program dg 

cepat & bertahap shg segera dpt 

dievaluasi oleh pemakai
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Pengertian Prototipe 

(contd.)

• Membuat proses pengembangan 

sistem informasi mjd lebih cepat & 

lebih mudah, terutama pd keadaan 

kebutuhan pemakai sulit utk 

diidentifikasi
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Mekanisme Pengembangan Sistem dg 

Prototipe

Membuat Prototipe

Identifikasi 

Kebutuhan 

Pemakai

Menguji Prototipe

Mengembangkan 

Versi Produksi

Memperbaiki 

Prototipe

Pengembang mulai membuat prototipe

Pemakai menguji prototipe & memberikan 

kritikan/saran

Pengembang melakukan modifikasi 

sesuai dg masukan pemakai

Pengembang merampungkan sistem 

sesuai dg masukan terakhir dari pemakai

- Pengembang & pemakai bertemu

- Pemakai menjelaskan kebutuhan sistem
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Kelebihan Prototipe

• Pendefinisian kebutuhan pemakai mjd 

lebih baik karena keterlibatan pemakai yg 

lebih intensif

• Meningkatkan kepuasan pemakai & 

mengurangi risiko pemakai tdk 

menggunakan sistem mengingat 

keterlibatan mereka yg sangat tinggi shg 

sistem memenuhi kebutuhan mereka dg 

lebih baik

• Mempersingkat waktu pengembangan
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Kelebihan Prototipe 

(contd.)
• Memperkecil kesalahan disebabkan pd 

setiap versi prototipe, kesalahan segera 

terdeteksi oleh pemakai

• Pemakai memiliki kesempatan yg lebih 

banyak dlm meminta perubahan²

• Menghemat biaya
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Kelemahan Prototipe

• Prototipe hanya bisa berhasil jika pemakai 

bersungguh² dlm menyediakan waktu & 

pikiran utk menggarap prototipe

• Kemungkinan dokumentasi terabaikan 

karena pengembang lebih berkonsentrasi 

pd pengujian & pembuatan prototipe

• Mengingat target waktu yg pendek,, ada 

kemungkinan sistem yg dibuat tdk lengkap 

& bahkan sistem kurang teruji
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Kelemahan Prototipe (contd.)

• Jika terlalu banyak proses pengulangan 

dlm membuat prototipe, ada kemungkinan 

pemakai mjd jenuh & memberikan reaksi 

yg negatif

• Apabila tdk dikelola dg baik, prototipe mjd 

tak pernah berakhir. Hal ini disebabkan 

permintaan thd perubahan terlalu mudah 

utk dipenuhi
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SUMMARY

• Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, 

aktivitas, & transaksi, yg tdk mempunyai 

makna/tdk berpengaruh secara langsung kpd 

pemakai

• Informasi merupakan data yg telah diproses 

sedemikian rupa shg meningkatkan 

pengetahuan seseorang yg menggunakan data 

tsb

• Prototipe Merupakan suatu metode dlm 

pengembangan sistem yg menggunakan 

pendekatan utk membuat sesuatu program dg 

cepat & bertahap shg segera dpt dievaluasi oleh 

pemakai

• Prototipe membuat proses pengembangan 

sistem informasi menjadi lebih cepat&mudah 

terutama pada keadaan kebutuhan pemakai 

sulit diidentifikasi


