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SOLIKIN (96004),versi-1 

 
 
 
 
     (rb.2,pp.3-62)    

 
  Objectives : bagaimana kegiatan analisis dan desain mempunyai peran 

(arti) pada pengintegrasian dan pengimplementasian teknologi informasi 
untuk mendukung misi strategis perusahaan. 

 
 Teknologi komputer untuk bisnis : 

 
No Tahun  Aplikasi bisnis 
1 1950s aplikasi komputer pertama untuk otomatisasi pekerjaan 

accounting seperti payroll, accounts receivable, and account 
payable. 

2 1960s teknologi komputer dalam bisnis terkonsentrasi untuk aplikasi 

manufacturing seperti inventory, production control, customer 

order entry, dan purchasing. 

3 1960l-1970e computer digunakan sebagai pertimbangan dalam fenomena 

research dan development (R&D)  

4 1980s manajemen mulai menginvestigasi bagaimana menggunakan 
sistem informasi untuk alat strategis. Informasi di anggap sangat 

penting, sama pentingnya seperti uang, material dan sumber 

daya manusia (SDM), ditandai dengan munculnya istilah IRM 
(Information resources management)   

5 Today sebagian besar perusahaan menuntut peran analisis dan desain 

sistem informasi bisnis berkonstribusi secara langsung untuk 

mencapai tujuan strategis perusahaan. 

 
 

D iktat K uliah 

I.  The Role of Business Information System 
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Gbr 1.1 Perencanaan Teknologi di tingkat atas (top) sebagai 

acuan bagi pengembangan sistem informasi individu. 

 
 

 Integrasi Teknologi Informasi 
 
Dua pendekatan integrasi teknologi informasi ke dalam bisnis, yaitu : 

  pendekatan BOTTOM-UP dan 
  pendekatan TOP-DOWN 
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  Level Manajemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gbr 1.2 Level organisasi dan pembuatan keputusan 
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Gbr 1.3 Spektrum untuk perencanaan teknologi bisnis 

 
  Business Information Planning (BIP) 

  Tujuh (7) tahapan BIP :  
1. Pernyataan Misi (develop mission statement) 
2. Identifikasi strategi unit (identify strategy units) 
3. Definisikan CSF (crtitical success factors) 
4. Identifikasikan kebutuhan SI (identify IS needed) 
5. Pertimbangkan tren industri dan teknologi (consider industry and 

technological trends) 
6. Katagorikan potensi proyek SI (catagorize potential IS projects) 
7. Tentukan strategi pengembangan SI (set information systems 

development strategy) 
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  Peran Sistem Analis 
 

  Information Spesialist  
  System Analyst  
  Programmer 
  Programmer/Analyst (project leader) 

  Systems Analyst Skills 
1. Oral & written communication skills 
2. Analytical & logical skills 
3. Knowledge of business process 
4. Knowledge of technology 
5. Ability to work independently and in a team setting 
6. An IS education that is oriented toward the future  
 
 

  

Project
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Gbr.1.4  Hubungan Antara Skill Analis Sistem dengan  

             SDLC  
1,pp.40)
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  Total Quality Management (TQM) 
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     (rb.1,pp.1-148)    

 
2.1 The Systems Development Environment 

  Objectives :  
 dapat mendefinisikan analisis dan desain sistem informasi. 
 mendiskusikan pendekatan terkini untuk analisis sistem dan desain yang 

dikombinasikan antara proses dan sistem view data. 

 menjelaskan peran organisasi, termasuk analisis sistem, dalam pengembangan SI  
 menjelaskan perbedaan tipe SI 

 menjelaskan siklus hidup pengembangan SI (SDLC : system development life 
cycle) 

 membuat alternatif untuk SDLC dan membandingkan dengan alternatif yang lain. 

 menjelaskan secara singkat peran CASE-tools (computer-aided software 
engineering) didalam pengembangan sistem. 

 

 Pendahuluan  
Analisis dan desain SI adalah sebuah kompleksitas, tantangan, dan 
proses  stimulus organisasi bisnis, untuk itu sebuah tim bisnis dan  
profesional sistem digunakan untuk mengembangkan dan memelihara 
CBIS (computer-base IS). 
 
Sistem dibangun dan dikembangakn untuk keuntungan organisasi. 
Keuntungan dari nilai tambah antara proses kreatif, produktif, dan 
dukungan bagi produk dan layanan (service) organisasi. 
Analisis dan desain SI adalah dasar untuk memahami tujuan organisasi, 
struktur, dan proses. 
 
Hal yang terpenting (tidak hanya satu-satunya) hasil dari analisis dan 
desain sistem adalah software aplikasi, yaitu  desain s/w untuk 
mendukung fungsi khusus organisasi atau proses, seperti manajemen 
inventory, pyroll, atau market analysis. Dalam konteks total SI, termasuk  
sistem  h/w dan s/w yang dapat dijalankan, dokumen dan materi training, 
hubungan tugas khusus dengan keseluruhan sistem, kontrol, dan user 
yang akan menggunakannya. 
 
Fokus dari proses rekayasa informasi (information engineering) adalah 
methodologies, techniques, dan tools yang telah dikembangkan, teruji, 
dan  digunakan bertahun-tahun untuk membantu user dalam melakukan 
analisis dan desain. 
Methodologies adalah seluruh, langkah pendekatan banyak tipe 
(multiple-step approach) untuk pengembangan sistem yang memberi arah 
kerja dan pengaruh kualitas bagi produk akhir. 

II. Foundations for Systems Development   



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 7 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

 
 
Techniques adalah proses khusus bagi analis, untuk membantu dalam 
pengembangan sistem. Teknik menyediakan dukungan bagi perencanaan 
dan memanaj aktivitas di dalam proyek pengembangan sistem, diagram 
logic, dan desain report yang akan di buat. 
Tools adalah aplikasi program komputer yang memberikan kemudahan 
dan keuntungan bagi analis dalam proses pengembangan sistem. 
Tiga element methodologies, techniques, dan tools digunakan bersama 
sebagai pendekatan organisasi untuk menganalisis dan mendesain sistem. 
 
Tugas utama analis sistem adalah mempelajari problem dan kebutuhan 
organisasi untuk menentukan bagaimana user, metode, dan teknologi 
informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
 
  Pendekatan terkini untuk analisis sistem dan desain 
1950-an :  awal analisis dan desain SI berbasis komputer dimulai. 
1960-an :  pengembangan sistem sebagai sebuah seni dan science. 
1970-an :  organisasi mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan 

(customized) SI. Pengembangan sistem sebagai sebuah 
disiplin bagi banyak orang untuk bekerja. 

1980-an :  pengembang sistem mulai mengembangkan aplikasi dalam 
bahasa generasi ke empat, tidak lagi bahasa prosedural dan 
mulai digunakannya CASE tools sebagai alat bantu dalam 
pengembangan sistem. 

1990-an :  fokusnya pada sistem terintegrasi, pengembang menggunakan 
lingkungan visual, seperti PowerBuilder dan VisualBasic  untuk 
mendesain user interfase untuk sistem yang dijalankan dalam 
platform client / server. Database direlasikan menggunakan 
database berorintasi objek seperti oracle, microsoft atau 
ingres. Kini banyak aspek sistem di dalam organisasi yang 
dikembangkan untuk interaksi dengan internet atau intranet 
(hanya dalam intern perusahaan). 
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� Pemisahan data dan proses untuk menghandel data 
 
Setiap SI mempunyai 3 komponen, jika dikaitkan dengan analisis dan 
desain sistem yaitu : data, data flows, dan processing logic. 

o Data adalah fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, di rekam 
atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, signal ataupun 

simbol. 

o Informasi adalah data yang mempunyai nilai (berarti) bagi penerimanya dan 
dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. 

o Data Flow adalah arus data yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain 
dalam sistem. 

o Processing Logic adalah logika pemrosesan dari suatu masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gbr.2.1 Perbedaan antara data, data flow dan processing logic 

 

 

Name            Age    Party 

John Smith       25     Democrat 

Joan Chen        42      Republican 

Wilma Alvarez   31      Independent 

Data 

 

Event:: hours-worked=0 

Event Action: 

If hours-worked > 40 
   Pay = 40*paya-rate+(hours-worked- 

   40)*(15*pay-rate) 

else 
    Pay = Pay-rate * hours-worked 

End if 
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Pendekatan orientasi PROSES  
Pendekatan orientasi proses adalah strategi menyeluruh untuk 
pengembangan SI yang memfokuskan pada bagaimana dan kapan data 
dipindahkan dan diubah melalui SI. 
 
Pendekaan orientasi DATA 
Pendekatan orientasi data adalah strategi menyeluruh untuk 
pengembangan SI yang memfokuskan pada kebutuhan sebagian besar 
data organisasi dan bagaimana data digunakan. 
 

Data
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Data
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Gbr.2.2  Pendekatan tradisional antara data dan aplikasi  
            dengan redundansi data 
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Gbr.2.3 Pendekatan database  
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Tabel 2.1  Perbedaan utama antara pendekatan orientasi proses dan orientasi  
               data untuk pengembangan sistem 

 
Karakteristik Orientasi-Proses Orientasi-Data 

Fokus Sistem Apakah sistem mendukung 
untuk bekerja dan kapan 

Data dibutuhkan sistem untuk 
operasi 

Kestabilan Desain Terbatas, seperti proses bisnis 

dan aplikasi untuk mendukung 
perubahan yang tetap   

Lebih lama, seperti kebutuhan 

data organisasi tidak cepat 
berubah 

Organisasi Data Desain file data dari tiap 
aplikasi individu 

Desain file data untuk 
enterprise (perusahaan) 

Status data Banyak duplikasi tidak 

terkontrol 

Terbatas, duplikasi terkontrol 

 

 

� Analis sistem dalam pengembangan sistem 
Analis Sistem adalah merupakan personal ‘kunci’ dalam proses 
pengembangan SI. 
Agar sukses menjadi seorang Analis Sistem, maka harus 
mengembangan 4 kemampuan (skill), yaitu : 
1. Analytical Skills, mampu berfikir analitis dan logis dalam 

menghadapi permasalahan SI yang terjadi di sebuah perusahaan. 
2. Technical Skills, mempunyai pengetahuan dan keterampilan 

tentang teknologi informasi dan sistem informasi yang berorientasi 
pada langkah antisipasi kebutuhan perkembangan sistem dalam 
suatu organisasi di waktu yang akan datang. 

3. Managerial Skills, mempunyai pengetahuan tentang proses 
bisnis dan manajemen, serta mampu menempatkan dan 
memfungsikan diri untuk dapat bekerja dalam suatu tim kerja 
maupun secara mandiri. 

4. Interpersonal Skills, mampu beradaptasi dan berkomunikasi 
dengan pelaku sistem, baik secara lisan maupun tulisan, melalui 
kegiatan investigasi (wawancara, studi lapangan) dan 
mempresentasikannya di hadapan auiens/user. 

 
� Programmer dalam pengembangan sistem 

Programmer adalah personal yang melakukan konversi spesifikasi 
sistem yang sudah dietujui oleh analis kedalam instruksi kkomputer 
(program).  
Programmer juga harus melakukan dokumentasi dan pengetesan 
program untuk sistem. 
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� Pemakai Akhir (End User) dalam pengembangan sistem 
End user adalah profesional non SI didalam organisasi, yang akan 
menggunakan software aplikasi hasil pengembangan sistem. 
End user dapat dianggap sebagai client atau customer, dalam 
beberapa kasus end user juga merupakan tim ahli untuk 
pengembangan sistem. 

 
� Manajer Bisnis dalam pengembangan sistem 

Kelompok lain yang cukup penting dalam pengembangan SI adalah 
manajer bisnis, seperti kepala departemen dan koorporat eksekutif 
(pimpinan perusahaan). Mereka mempunyai peranan dalam 
penyediaan dana pengembangan SI juga dalam mengalokasikan 
sumber daya untuk kesuksesan proyek pengembangan SI. 
Selain itu mereka juga mempunyai otoritas kewenangan dan 
memahami seluk-beluk tentang perusahaan, juga mengerti tentang 
kebutuhan umum dan batasan dalam proyek pengembangan SI. 
 

� Manajer / Teknikal lain dalam pengembangan sistem 
Manajer lain, seperti administrator database, ahli jaringan dan 
telekomunikasi, auditor internal, dll. 
 

 Jenis SI dan pengembangan sistem 
Jenis Si dalam pengembangan SI adalah TPS, MIS, DSS, dan ES 
Tabel 2.2. Tipe SI dan pengembangan SI 
 

Tipe SI Karakteristik SI Metoda Pengembangan sistem 

TPS Volume data cukup banyak, fokusnya 

pada ‘penangkapan data’, tujuannya 
adalah efisiensi perpindahan data dan 

pemrosesan dan penghubung untuk 
TPS yang lain.  

Orientasi-proses, konsenya pada 

‘penankapan’ data, validasi, dan 
penyimpanan data. 

MIS Peringkasan data, perkiraan untuk masa 

depan berdasarkan data masa lalu, dan 

bisnis knowledge.  

Orientasi-data, konsenya pda 

pemahaman hubungan antara 

data dan data dpat diakses dan 

diringkas dalam berbagai bentuk, 

membangun model data untuk 

mendukung berbagai user.  
DSS Menyediakan panduan dalam identifikasi 

masalah, mencari dan mengevaluasi 

alternatif solusi, pemilihan atau 
perbandingan alternatif, potensi 

Orientasi data dan keputusan 

logis, desain dialog untuk user, 

komunikasi kelompok yang 
memungkinkan untuk akses data 
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keterlibatan kelompok dalam 

pengambilan keputusan, seringkali 
untuk masalah yang semiterstruktur dan 

kebutuhan untuk akses data dari level 
yang berbeda.    

yang tidak dapat diperkirakan. 

ES Menyediakan advis keahlian (expert) 

melalui pertanyaan user dan 
memberikan jawaban untuk 

penyelesaian atau dapat berupa 

rekomendasi 

Orientasi spesialisasi keputusan 

logis, dalam memenuhi 
pengetahuan keahlian dan 

penjelasan oleh aturan atau 

bentuk lain.   

  
 

 Pengembangan SI dan SDLC 
Metodologi pengembangan sistem, adalah proses standar untuk memahami 
tingkah laku / perilaku organisasi  untuk keperluan analisis, desain, dan 
memelihara SI.  
 
SDLC, adalah metodologi tradisional yang digunakan untuk pengembangan, 
pemeliharaan, penggantian SI. 

Project

Identification

& Selection

Project

Initiating &

Planning

Analysis

Logical

Design

Physical

Design

Implemen

tation

Maintenance

 
Gbr.2.4 SDLC (System Development Life Cycle)  
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Requirements

Planning

User Design

Construction

Cutover

 
Gbr.2.5 Aplikasi Rapid dalam pengembangan SDLC  

 

o SDLC tradisional 
- Populer tahun 1960-an 
- Tidak ada CASE tools 
- Tidak ada code generator 
- Tidak ada bahasa generasi ke-4  

o Analisis terstruktur dan desain terstruktur 
- Dikembangkan oleh Edward Yourdan pada tahun 1970-an 
- Sebagai jalan keluar lain atas masalah yang terjadi pada SDLC 

tradisional 
- Sudah menggunakan tools : data flow diagram dan transform 

analisis. 
o Analisis dan desain berorientasi obyek 

- Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) adalah metodologi 
pengembangan sistem dan basis teknik yang lebih menekankan 
pada data dan proses. 

- OOAD sering disebut sebagai ‘pendekatan / generasi ketiga’ 
untuk pengembangan sistem, sesudah pendekatan ‘process-
oriented’ dan ‘data-oriented’. 
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- Pendekatan orientasi objek merupakan kombinasi antara 
pendekatan data dan proses (disebut methods) kedalam entitas 
tunggal yang disebut obyek. 

- OOAD menggunakan konsep objek-inheritance-object classes. 
 Pertimbangan pendekatan dalam pengembangan sistem  

o Prototiping 
o Join application desain 
o Participatory design 
 

 Perbaikan produktivitas pngembangan SI 
o Menggunakan CASE tools 
o Contoh case tools : Intersolv(ExceleratorTM), Oracle (Designer/ 

2000), Sterling Software (COOL:Stuff), EasyCase, SmartDraw, dll. 
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 Penjelasan dan Produk Tahapan SDLC  
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Gbr.2.6 SDLC (System Development Life Cycle)  

 
Produk hasil tahapan SDLC 
 
Phase Produk, Keluaran (output) 
Pemilihan dan 
Identifikasi 
Proyek 

Prioritas untuk proyek dan sistem; arsitektur untuk data, 
jaringan (network), H/W, dan manajemen SI yang 
menghasilkan hubungan  dengan aktifitas perencanaan 
sistem. 

Perencanaan & 
Inisialisasi 
Proyek 

Langkah detil, atau rencana kerja untuk proyek; spesifikasi 
lingkup (scope) sistem, dan kebutuhan sistem sampai dengan 
level tertinggi untuk masa depan, persetujuan tim dan 
anggotanya serta sumber daya lainnya, justifikasi sistem atau 
kasus bisnisnya.  

 

 

 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 16 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

 

 

Analisis Penjelasan tentang sistem yang sedang berjalan (current 

system) dan permasalahan atau peluang dengan rekomendasi 
umum agar sistem fix (baku), meningkatkan, atau  mengganti 
sistem yang sedang berjalan; penjelasan alternatif sistem dan 
justifikasi untuk pemilihan alternatif.  

Desain Logika Fungsional, spesifikasi rinci (detil), dari semua elemen sistem 
(data, proses, input, dan output) 

Desain Fisik Teknikal, spesifikasi rinci (detil), dari semua elemen sistem 
(program, file, network, S/W sistem, dll), akuisisi untuk 
teknologi baru.  

Implementasi Kode, dokumentasi, prosedur training, dan kemampuan 
dukungan (support capabilities).  

Pemeliharaan Versi baru atau release S/W, kaitannnya dengan update 
dokumentasi, training, dan support (dukungan).  
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 Penjelasan tahapan SDLC 
 
1. Pemilihan dan Identifikasi Proyek (Project Identification and selection)  

Fase pertama SDLC mencakup kegiatan : mengidentifikasi, menganalisa, 
menentukan prioritas, dan penyusunan kebutuhan menyeluruh proyek SI 
organisasi / perusahaan. 
Pada tahap ini di identifikasi kebutuhan SI untuk pengembangan atau 
perbaikan sistem yang baru. 
 

2. Perencanaan & Inisialisasi Proyek (Project Initiating & planning) 
Fase kedua dari SDLC adalah Perencanaan & Inisialisasi Proyek, pada fase ini 
menjelaskan / mengemukakan apakah proyek SI layak untuk dilanjutkan 
atau tidak. Perencanaan detil, termasuk juga pengembangan untuk tahap 
selanjutnya dari SDLC. 
 
Kegiatan utama pada fase ini yaitu : 
a).  Preliminary (persiapan) 
b). Investigation (investigasi permasalahan/problem sistem) atau peluang 

(opportunity) dan 
c). Alasan mengapa sistem harus dikembangkan atau tidak 
 
Langkah penting pada fase ini adalah, keputusan untuk menentukan ruang 
lingkup (scope) sistem yang akan diajukan, termasuk rencana spesifik proyek 
SI, rencana waktu dan kebutuhan sumber daya. 
 

3. Analisis (Analysis) 
Fase ke tiga dari SDLC adalah analisis, yaitu mempelajari sistem yang sedang 
berjalan (current system) dan alternatif sistem yang akan diajukan. 
 
Analisis, mempelajari : 
a).  Prosedur yang sedang berjalan 
b). SI yang digunakan untuk menjalankan aktivitas (task) organisasi / 

perusahaan. 
 
Analisis dilakukan dalam beberapa sub fase, yaitu : 
1). Menentukan kebutuhan (needs requirement) system, kegiatan ini 

dilakukan secara bersama-sama antara analis dan user. 
2). Mempelajari kebutuhan dan struktur hubungan diantara kebutuhan-

kebutuhan sistem tersebut agar tidak terjadi redundancy (saling tumpang 
tindih). 

3). Generalisasi alternatif desain awal (initial design) agar sesuai dengan 
kebutuhan. 

4). Bandingkan alternatif-alternatif tersebut sehingga sesuai dengan biaya, 
sumber daya, dan tingkatan teknik sehingga tercapai kesepakatan untuk 
proses pengembangan SI. 
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Hasil akhir dari tahap analisis adalah berupa rekomendasi alternatif solusi 
pengembangan SI. 
 

4. Desain Logika (Logical Design) 
Fase ke empat dari SDLC adalah Desain Logika, yaitu gambaran fungsi-fungsi 
sistem yang dipilih dari pengembangan sistem dalam analisis yang 
independen dan platform komputernya. 
Pada fase ini dilakukan konversi dari rekomendasi alternatif solusi 
pengembangan SI kedalam spec (spesifikasi) logika dan fisik. 
 
Kegiatan utama pada fase ini yaitu : 
a). Desain Input  
b). Desain Ouput 
c). Desain Database 
d). Desain Komputer 

 
5. Desain Fisik (Physical Design) 

Fase ke lima dari SDLC adalah Desain Fisik, yaitu merupakan transformasi 
(konversi) dari desain logika ke desain fisik / teknikal (rincian spec teknologi) 
dari mulai programming sampai dengan penyelesaian konstruksi sistem. 
 
Contoh kegiatan konversi : 
Konversi diagram (aliran dan proses data) dari sistem yang sedang berjalan  
ke dalam desain sistem yang terstruktur yang dapat dipecah (broken down) 

kedalam beberapa unit kecil untuk di tulis kedalam bahasa pemrograman. 
 
Pada desain fisik tim analis harus menetapkan : 
1).  bahasa pemrograman yang akan dipakai,  
2).  system database,  
3).  struktur file,  
4).  platform H/W,  
5).  operating system, dan  
6).  lingkungan jaringannya. 
 
Hasil akhir dari tahap desain fisik adalah berupa spec.desain fisik yang akan 
diserahkan ke programer atau ke pembangun sistem yang lainnya untuk 
konstruksi sistem. 
 

6. Implementasi (Implementation) 
Fase ke enam dari SDLC adalah implementasi, yaitu merupakan fase 
implementasi dari desain fisik yang telah dibuat. 
 
Kegiatan utama pada tahap ini adalah : 
1). Coding (penulisan program) 
2). Testing (pengetesan), analis dan programmer mengetes program satu 

persatu untuk mencari / mengkoreksi kesalahan (error). 
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3).  Installation (instalasi) 
4). Training (pelatihan), user dilatih agar dapat mengoperasionalkan sistem 

yang baru. 
5). Initial user Support (dukungan inisialisasi bagi user) seperti penyelesaian 

pembuatan dokumen, dokumentasi hasil pengembangan siklus hidup 
sistem, dll.  

 
7. Pemeliharaan (maintenance) 

Fase terakhir dari SDLC adalah pemeliharaan, yaitu tahap pemeliharaan dan 
perbaikan sistem. 
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BAB II 
IDENTIFYING AND SELECTING SYSTEMS DEVELOPMENT 

PROJECTS 
 

Project Identification and selection 
(Identifikasi dan Pemilihan Proyek)  
 

Three primary activities : 
1. Identifying potential development projects 
2. Classyfying and rangking projects 
3. Selecting projects for development 
 
1. Identifying potential development projects 
 
Characteristics of alternative methods for making information systems 
Identification and Selection Decision. 
 
Selection Method  Characteristics 
 
Top Management  Greater strategic focus 
    Largest project size 
    Longest Project duration 
 
Steering Committee  Cross-functional focus   
    Greater organizational change 
    Formal cost-benefit analysis 
    Larger and riskier projects 
 
User Departement  Narrow, non-strategis focus 
    Faster development 
    Fewer users, management layers, and  

business function 
 

Development Group  Integration with existing systems focus 
    Fewer development delays 
    Less concern on cost-benefit analysis 
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2. Classyfying and rangking projects 
Possible evaluation criteria when classifying and rangking projects 
Evaluation Criteria  Description 
-Value Chain analysis -Extent to which activities add value and costs    

 when developing products and/or services  
-Strategic Alignment -Extent to which the projects is viewed as  

 helping the organization achieve its strategis  
 objectives and long-term goals. 

-Potential Benefits -Extent to which the projects is viewed as  
 improving profits, customer service,etc. and  
 the duration of these benefits 

-Resource Availability  -Amount and type of resources the project  
 requires and their availability 

-Project Size/Duration  -Number of individuals and the length of time  
 needed to complete the project 

-Technical Difficult/Risks  -Level of technical difficult to successfully  
 complete the project within given time and  
 resources contstraints. 
 

3. Selecting projects for development 

Perceived and

Real Needs

List of Potential

and Ongoing

Projects

Current

Organizational

Environment

Evaluation

Criteria

Exixting
Available

Resources

Decision Outcame

- Accept Projects

- Reject Projects
- Delay Projects

- Refocus Projects

- End User Development
- Proof of Concept

Project

Selection

Decision

 
 
Figure 5-3 Project selection decisions must consider numerous factors  

and can have numerous outcomes 
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BAB II 
INITIATING AND PLANNING SYSTEMS 

DEVELOPMENT PROJECTS 
 

♦ Learning Objectives 

•  Describe the step involved in the project initiation and planning 
process 

•  Explain the need for and the contents of a statement of work and 
baseline project plan 

•  List and describe various methods for assessing project feasibility 
•  Describe the differences between tangible and intangible benefits and 

costs and between on-time and reccuring benefit costs 
•  Perform cost-benefit analysis and describe what is meant by the time 

value of money, present value, discount rate, net present value, return 
on investment, and break-even analysis 

•  Describe the general rules for evaluating the technical risks associated 
with a systems development project 

•  Describe the activities and participant roles within a structured 
walkthrough   

 

♦ Introduction 

•  The fisrt life cycle phase does not deal with a specific project but 
rather identificaties the portofolio of projects to be undertaken by the 
organization. 

•  Project identification and selection is a pre-project step in the life 
cycle. 

•  This recognition of potential projects may come as part of a larger 
planning process, IS planning, or from requests from managers and 
business units. 

 

♦ Initiating and Planning System Development Project 
•  Three important questions that must be consideres when making this 

dicison on the division between PIP and analysis (Pressman,1992) : 
1. How much effort should be expanded on the project 

initiation and planning process? 
2. Who is responsible for performing the project initiation and 

planning process? 
3. Why is project initiation and planning such a challenging 

activity? 
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♦ The process of Initiating and Planning System Development Project 

•  Two major activities : 
1. Project Initiation and 
2. Project Planning 

•  Project Initiation focuses on activities designed to assist in 
organizing a team to conduct project planning. 

•  Example of the types activities performed: 

♦ Elements of Project Initiation 
1. Establishing the project Initiation Team 
2. Establishing a Relathionship with the Customer 
3. Establishing the project Initiation plan 
4. Establishing Management Procedures 
5. Establishing the Project Management Environment and Project 

Workbook 

•  Project Planning focuses on sessing the IS needs of the entire 
organization. 

•  PP is the process of defining clear, discrete, activities and the work 
needed to complete each activity within a single project. 

•  The range  of activities performed during project planning are listed : 

♦ Elements of Project Planning 
1. Describing the Project Scope, Alternatives, and Feasibility 
2. Dividing the Project Into Manageable Tasks 
3. Estimating Resources and Creating a Resources Plan 
4. Developing a Preliminary Schedule 
5. Developing a Communication Plan 
6. Determining a Project Standards and Procedures 
7. Identifying and Assessing Risks 
8. Creating a Preliminary Budget 
9. Developing a Statement of Work 
10. Setting a Baseline Project Plan (BPP) 

 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 24 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

Project
Identification
& Selection

Project
Initiating &
Planning

Analysis

Logical
Design

Physical
Design

Implemen
tation

Maintenance

o Project Initiating
o Project Planning

 
 

Figure 6-1 : SDLC life-cylce with project initiating and planning  
Highlighted 
 

 
 

♦ Assessing Project Feasibility 
1. Economic 
2. Technical 
3. Operational 
4. Schedule 
5. Legal and Contractual 
6. Political 
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BAB III 
KERANGKA  KEBUTUHAN SISTEM : 

PEMODELAN PROSES 
 

  Learning Objectives :  

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu : 

 memahami model logika dalam rangka mempelajari proses data flow diagram (DFD). 

 menggambar DFD dengan aturan dan pedoman spesifik agar didapatkan penggambaran 

kerangka model proses yang baik. 
 melakukan dekomposisi DFD sampai dengan level terendah 

 menjaga keseimbangan (balance) DFD level tertinggi dan level terendah 

 menjelaskan perbedaan antara 4 tipe DFD, yaitu : current physical, current logical, new 

physical, dan new logical. 

 menggunakan DFD sebagai alat dukungan dalam analisis sistem informasi. 

 

4.1 Introduction 
Pada bab ini kita akan memplajari salah satu alat penggambaran 

model proses yaitu data flow diagram (DFD). DFD menjelaskan kepada kita 
untuk menggambarkan model, bagaimana arus data (data flow) 
keseluruhan dalam sistem informasi, kaitannya  dengan data flow, dan 
bagaimana data disimpan dalam lokasi tertentu (spesifik). DFD juga 
menggambarkan proses perubahan atau transformasi data. Karena DFD 
konsennya pada pemindahan (transformasi) data antar proses, maka 
diagram ini disebut model proses. 

Dari indikasi namanya DFD adalah merupakan alat grafis yang 
menjelaskan kepada analis (dan user) untuk menjelaskan aliran (flow) data 
di dalam sistem informasi. Sistem dapat berupa sistem fisik (physical) atau 
logik (logical), manual atau berbasis komputer (computer-based). Pada bab 
ini akan dibahas mekanis dasar penggambaran dan pengubahan 
(perbaikan) DFD, dasar simbol, dan aturan penggambaran DFD termasuk 
apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sewaktu menggambar 
DFD. Juga akan di bahas mengenai dua hubungan konsep penting DFD 
yaitu : keseimbangan (balancing) dan dekomposisi (decomposition)   

 
Data Flow Diagram (DFD) adalah alat grafis yang menggambarkan perpindahan 

data antara entitas luar (external entities) dan proses, dan simpanan data (data 

store) dalam sebuah sistem. 

 
4.1 Pemodelan Proses 

Pemodelan proses adalah representasi grafis, atau proses (processes), 
menangkap (which capturing), memanipulasi (manipulate), menyimpan 
(store), dan mendistribusikan data (distribute data) antara sistem dan 
lingkungannya dan antar komponen dalam sistem. Bentuk umum model 
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proses adalah DFD. Fokus pada pembahasan kali ini adalah pembahasan 
mengenai DFD, model teknik proses tradisional analisis dan desain 
terstruktur, dan sebagian besar teknik yang sering digunakan saat ini untuk 
pemodelan proses.  
Penggambaran Data Flow adalah satu dari beberapa notasi yang disebut 
teknik analisis terstruktur.   
    

3..1 Pemodelan Proses Sistem 
Pada gambar 3.1. digambarkan sub fase ketiga dari fase analisis SDLC: 
penentuan kebutuhan (requirements determination), penstrukturan 
kebutuhan (requirements structuring), dan alternatif umum sistem dan 
pemilihan salah satu sistem yang terbaik.  
 

Project
Identification
& Selection

Project
Initiating &
Planning

Analysis

Logical
Design

Physical
Design

Implemen
tation

Maintenance

 
Gbr.3.1 SDLC, dengan focus fase Analsis  

   Requirements Determination   

√√√√ Requirements Structuring 
   Alternatif Generation & Selection 
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3..2 Produk dan Keluaran (Deliverables and Outcomes) 

 
Dalam analisis terstruktur, produk utama dari pemodelan proses adalah 
sekumpulan penjelasan (yang mudah dimengerti), hubungan antar DFD. 
 
Tabel 3.1. menyediakan daftar lebih detil produk dan hasil dari proses 
mempelajari dan dokumentasi sistem.  
 
Tabel 3.1. Produk dari Pemodelan Proses 
1. Context DFD 
2. DFD current physical system  
3. DFD current logical system 
4. DFD new logical system 
5. Thorough descriptions of each DFD component 

(penjelasan menyeluruh tiap komponen DFD) 
 

4.1 Teknik DFD (DFD Mechanics) 
 
Terdapat 4 simbol DFD yang dapat digunakan untuk menggambarkan 
sistem informasi fisik dan logik. DFD tidak seperti flowchart yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan sistem fisik secara detil. Tapi Flowchart 
juga sangat tidak baik digunakan untuk menjelaskan aliran informasi 
logik. Faktanya, flowchart dianjurkan digunakan untuk analisis terstruktur 
dan desain terstruktur karena flowchart adalah alat desain yang 
berorientasi pada fisik. 
 

3..1 Definisi dan Simbol 
 
Perbandingan simbol DFD antara yang dibuat oleh Tom DeMarco & 
Yourdan dan Gane & Serson seperti pada gbr.3.2, walau demikian 
keduanya menggunakan 4 simbol yang terdiri dari : data flows (aliran 
data), data stores (simpanan data), process (proses), dan 
source/sink atau exsternal entities. 
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Simbol Tom DeMacro-Yourdan Arti Simbol Gane-Serson 

 
 
 
 
 
 

 
 

Process 

 

 
 
 
 
 

 
 

Data Stores 

 

 
 
 
 
 

 
Source / Sink 
(External Entities) 

 

 

 

 

 
Data Flows 

 

 

Gbr.3.2  Perbandingan Simbol DFD antara yang dibuat oleh  
            Tom DeMarco-Yourdan dan Gane-Serson  

 
Definisi : 
 

o Process :  
pekerjaan atau kegiatan mentransformasi, menyimpan  data, atau 
mendistribusikan data. 

o Data Store :   
Representasi dari penyimpan data yang dapat berupa macam-
macam alat penyimpanan fisik. 

o Source/Sink (External Entities) :   
Asal mula dan / atau tujuan data,  

o Data Flows :   
Menggambarkan aliran / arus data, dapat berupa data atau 
informasi. 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 29 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

 
3..2 Pengembangan DFD : sebuah contoh 

Sebagai ilustrasi bagaimana DFD digunakan dalam pemodelan logik arus 
data pada SI, kita akan melihat contoh suatu pekerjaan  (kasus) yaitu 
Sistem Pemesanan Makanan di Hoosier Burger’s, sbb : 
 
Gbr.3.3 Perbedaan antara  source / sink dan proses 
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Gbr.3.3 a. Gambar DFD Hoosier Burger’s yang masih mengandung kesalahan. 
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Gbr.3.3 b. Gambar DFD Hoosier Burger’s yang benar (seharusnya) 

 
Langkah berikutnya yang harus dipikirkan oleh analis dalam melakukan 
analisis adalah harus membuat representasi proses tunggal dalam context 
diagram. 
Level tertinggi dari penggambaran DFD (sistem) adalah sebuah Context 
Diagram, yang ditunjukan pada gbr.3.4 di bawah ini. 
 
Definisi Context Diagram : 
adalah ikhtisar sistem yang terdapat pada sebuah organisasi termasuk batas-

batas sistemnya (system boundaries), entitas luar (external entities) yang 
berinteraksi dengan sistem, dan aliran informasi diantara entitas dan sistem. 
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Gbr.3.4 Context Diagram Hoosier Burger’s : Sistem Pesanan Makanan 

 
Dari gambar 3.4 tersebut diatas kita dapat mengidentifikasikan 4 proses 
berikutnya yang merupakan turunan level berikutnya dari sistem yang 
sedang kita pelajari.  
 
Penjelasan proses utama sebagian besar fungsi dari sistem dan sebagian 
besar hubungan untuk setiap aktivitasnya adalah sbb : 

1. Penangkapan data dari sumber yang berbeda, contoh proses 1.0 
2. Pemeliharaan simpanan data (data stores), contoh proses 2.0 dan 

3.0 
3. Memproduksi dan mendistribusikan data untuk tujuan (sink) yang 

berbeda, contoh proses 4.0. 

4. Penjelasan level tertinggi dari operasi transformasi data, contoh proses 
1.0. 

Pada umumnya, sebagian besar hubungan fungsi digunakan untuk 
pengelompokan pemilihan suatu aktivitas pada sistem menu utama. 
 
Kita lihat, sistem dimulai dengan form pemesanan dari pelanggan 
(customer), seperti terlihat pada konteks diagram. Pada proses pertama, 
dengan label “1.0”, kita lihat pemesanan customer di proses.  Hasilnya 
adalah 4 arus data (data flows), yaitu : 

1. Pesanan makanan dikirim ke bagian KITCHEN 
2. Pesanan Pelanggan di di ubah (transform) kedalam daftar penjualan. 
3. Pesanan Pelanggan di ubah kedalam data inventory dan  

4. Menghasilkan proses sebuah kwitansi untuk customer. 
 
Sebagai catatan (dari uraian tersebut diatas), bahwa tujuan (source/sink) 
harus tetap sama seperti pada context diagram untuk diagram ini, yaitu 
Customer, Bagian Kitchen, dan Manajer Restoran. Diagram ini disebut 
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diagram level-0. DFD Level-0 merupakan penurunan proses yang 
mungkin dari level tertinggi (contex diagram). Setiap proses pada level ini 
diberi nomor yang berakhiran ‘.0’  (pengalamatan untuk nomor level 
DFD). 
 
Definisi Diagram Level-0 : 
adalah DFD yang menggambarkan sebagian besar proses, data flow, dan data 

store lebih detil dari level tertinggi (context diagram). 

 
Diagram level-0 dari sistem pesanan makanan Hoosier Burger’s adalah 
sbb : 
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3..3 Aturan (rules) DFD 
 
Dibawah ini akan dibahas mengenai aturan (rules) sewaktu kita membuat 
(menggambarkan) DFD. 
Daftar aturan DFD dapat dilihat pada tabel 3.2. Gambar 3.6 menjelaskan 
cara penggambaran yang salah dan bagaimana penggambaran yang 
seharusnya (benar) sesuai aturan (rules). 
Aturan konvensi (yang disepakati) untuk pemberian nama yang 
ditetapkan seperti rule C,G,I, dan P dan selanjutnya bagaimana 
penjelasan untuk menginterpretasikan data flow di dalam dan luar dari 
data store gunakan aturan N dan O yang di gambarkan pada gbr.3.6 
 
Tabel 3.2 Aturan (rules) membuat (menggambarkan DFD) 
 
PROCESS : 
 
A Tidak ada proses yang hanya memiliki keluaran (output) saja. Ini disebut sebagai 

sebuah keajaiban (miracle). Jika proses hanya memiliki keluaran saja, maka 
proses membutuhkan data dari sumber/ asal (source). 

B Tidak ada proses yang hanya memiliki masukan (input) saja. Ini disebut sebagai 

sebuah lubang hitam/gelap (black hole). Jika proses hanya memiliki masukan 
saja, maka proses harus menghasilkan data untuk tujuan (sink). 

C Nama label untuk proses harus merupakan kata kerja (Verb). 

 
 
DATA STORE : 
 
D Data tidak boleh dipindahkan langsung dari satu data store ke data store lainnya. 

Data dipindahkan harus melalui sebuah proses. 

E Data tidak boleh dipindahkan langsung dari sumber luar (outside source) ke data 

store. Data harus dipindahkan melalui proses untuk selanjutnya dipindahkan ke 

dalam data store. 

F Data tidak boleh dipindahkan langsung dari data store ke tujuan luar (outside sink).  

Data harus dipindahkan melalui proses untuk selanjutnya dipindahkan ke tujuan 
luar (outside sink). 

G Nama label untuk data store harus merupakan kata benda (Noun). 

 
 
SOURCE / SINK : 
 
H Data tidak boleh dipindahkan langsung dari sumber (source) ke tujuan (sink). Data 

dipindahkan harus melalui sebuah proses. 

I Nama label untuk Source / sink harus merupakan kata benda (Noun). 
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SOURCE / SINK : 
 
J Data flow harus mengalir hanya ke satu simbol. Boleh menggambarkan data flow 

dalam dua arah, antara proses dan data store untuk menggambarkan pembacaan 

sebelum ‘update data’.  

K Pencabangan (fork) dalam data flow mengandung pengertian bahwa data yang 

sama mengalir dari satu lokasi ke dua atau lebih proses, data store, atau tujuan 
(source/sink) yang berbeda (sebagai copy data). 

L Penggabungan (join) dalam data flow mengandung pengertian bahwa data yang 

sama dari dua atau lebih proses, data store, atau tujuan (source/sink) mengalir ke 
satu lokasi tertentu. 

M Data flow tidak boleh langsung mengalir ke dalam proses itu sendiri. Seharunya 

data flow mengalir ke proses lain yang akan menghandel data flow, menghasilkan 

data yang sama,  lalu mengembalikan data flow asli (original) ke proses semula. 

N Data flow ke data store mengandung pengertian ‘update’ (hapus atau ubah :  

delete or change). 

O Data flow dari data store mengandung pengertian mengambil atau menggunakan  
(retrieve or use). 

P Data flow memiliki label kata benda. Lebih dari satu data flow kata benda dapat  

ditampilkan dalam panah tunggal (single arrow) yang  panjang, arus pada panah 

yang sama dipindahkan bersama-sama seperti sebuah paket. 

 

Gambar 3.6  Memperlihatkan cara penggambaran yang salah dan 
bagaimana penggambaran yang seharusnya (benar) sesuai dengan aturan 
(rules). 
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Gbr.3.6  Memperlihatkan cara penggambaran yang salah dan bagaimana  

              penggambaran yang seharusnya (benar) sesuai dengan aturan (rules). 
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3..4 Dekomposisi DFDs  
 
Pada contoh awal (seperti gbr.3.4) Hoosier Burger’s Food Ordering 
System (HB FOS), kita mulai dengan level tertinggi context diagram.  
Dalam kerangka berfikir tentang sistem, kita lihat sistem terdiri dari empat 
proses. Aktivitas yang menguraikan dari sistem tunggal (single system) 
sampai dengan empat komponen proses disebut penguraian fungsi 
(functional decomposition).  
 
Functional decomposition adalah proses perulangan (iterative) yang 
memecahkan penjelasan atau sudut pandang (perspective) penurunan 
sebuah sistem kedalam turunannya atau turunannya yang lebih detil 
lagi. 

 
Pada proses ini di buat sekumpulan hirarki hubungan chart yang mana  
satu proses dalam chart di gambarkan ke dalam proses chart turunanya 
atau satu proses chart dengan proses chart yang lainnya. 
 
Tiap proses (sub sistem) juga merupakan calon sub sistem yang akan di 
dekomposisi. Tiap proses boleh berisi beberapa sub proses. Tiap sub-
proses boleh juga di pecah kedalam unit yang lebih kecil. Dekomposisi 
terus dilakukan sampai dengan suatu proses tidak dapat dipecah lagi. 
Level yang paling terendah dari DFD disebut DFD primitive. 
 
Pada sistem pesanan makanan Hoosier Burger’s level-0 (gbr. 3.4), proses 
pertama adalah ‘Receive and Transform Customer Food Order’, 
merupakan transformasi permintaan verbal seperti ‘berikan kami dua 
cheeseburgers dan satu soda’  ke dalam empat output yang berbeda.  
 
Proses 1.0 adalah calon kuat untuk di dekomposisi. Pikirkan tentang 
semua tugas yang berbeda dari proses 1.0  yang meliputi (1) receive 
customer order, (2) transform the entered order into a form meaningful 
for the kitchen’s system (3) transform the order into a printed receipt for 
the customer (4) transform the order into goods sold data (5) transform 
the order into inventory data. Dekompisisi proses 1.0 digambarkan sbb : 
 
Catatan :  
Tiap proses pada diagram level-0 di beri label sub proses : proses 1.1, proses 1.2, dan 
seterusnya. Pada penggambaran level-0 ini kita boleh tidak mencatumkan source dan 

sink, dengan anggapan bahwa source dan sink-nya sama seperti pada context diagram 

dan diagram level-0. 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 37 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

 

   
Gbr.3.7  Diagram Level-1, menggambarkan dekomposisi dari proses 1.0  

 diagram level-0 dari HB Food Ordering sistem. 
 

DFD pada gambar 3.7 tersebut diatas disebut diagram level-1. Jika proses 
2.0, 3.0, dan 4.0 juga kita dekomposisi, maka dekomposisinya juga masih 
disebut sebagai diagram level-1. Secara umum sebuah diagram level-n 
adalah sebuah DFD yang di generate dari dekomposisi n perulangan 
(nested) dari diagram level-0. 
 
Dekomposisi proses 4.0 digambarkan sbb : 
 

 
 

Gbr.3.8  Diagram Level-1, menggambarkan dekomposisi dari proses 4.0  

 diagram level-0 dari HB Food Ordering sistem. 
 

Goods sold = barang2 yg dijual, daily =sehari2 
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Tiap DFD level-1,-2,-3, atau –n menggambarkan satu proses dalam 
sebuah DFD level-n-1; tiap DFD dapat di gambarkan pada halaman yang 
berbeda. Berdasarkan pengalaman (rule of thumb), tidak ada DFD yang 
lebih dari 6 proses, pada proses yang terlalu banyak akan membuat 
diagram penuh sesak (crowded) dan lebih sulit dipahami. 
Dekomposisi proses 4.3 diagram level-1 adalah sbb : 

 
Gbr.3.9  Diagram Level-2, menggambarkan dekomposisi proses 4.3  

 dari diagram level-1 untuk proses 4.0 dari HB Food Ordering sistem. 
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Gbr.1.1 (a) Mega Video Hierarchy Chart (partial) 
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Gbr.1.1 (b) Mega Video Hierarchy Chart (partial) 
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Gbr.1.1 (c) Mega Video Hierarchy Chart (partial) 
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3..5 Balancing (Keseimbangan) DFDs   

 
Definisi : 
Balancing : perlindungan (menjaga) input dan output proses DFD   sewaktu 
DFD di dekomposisi ke level yang lebih rendahnya (turunannya) agar tetap balan 
(seimbang). 

 
Sewaktu mendekomposisi sebuah DFD dari satu level ke level berikutnya, 
maka harus menggunakan prinsip kerja. Anda  harus menjaga input dan 
output untuk proses dekomposisi ke level berikutnya. Dengan kata lain, 
Proses 1.0, yang muncul didalam diagram level-0, harus sama dengan 
input dan output sewaktu mendekomposisi kedalam diagaram level-1. 
Menjaga input dan output agar tetap konsisten ini disebut 
Balancing. 
 
Sebagai bahan contoh, lihat kembali Context Diagram seperti pada gbr.   
3.4 Context Diagram HB FOS. Terdapat satu masukan ke sistem, yaitu 
‘customer order’ dan terdapat tiga keluaran dari sistem yaitu ‘customer 
receipt’, ‘food order’, dan ‘management reports’. Sekarang lihat gbr.   3.5 
diagram level-0 HB FOS. Ingat, semua data store dan flow untuk atau dari 
mereka  adalah untuk internal sistem. Sebagai catatan masukan ke sistem 
tetap sama, hanya satu dan keluaran dari sistem juga sama yaitu ada tiga 
seperti yang digambarkan pada context diagram dan diagram level-0.  
 
Selanjutnya tidak ada masukan (input) baru untuk atau keluaran (output) 
dari proses dekomposisi. Ini artinya dapat kita katakan bahwa context 
diagram dan turunan DFD level-0 adalah balance. 
 
Sekarang lihat gbr 3.7, dimana proses 1.0 dari DFD level-0 telah di 
dekomposisi. Seperti kita lihat sebelumnya, proses 1.0 terdiri dari satu 
masukan dan empat keluaran. Masukan tunggal dan keluaran banyak 
(multiple) semua terlihat pada diagram level-1 pada gbr.3.7. Tidak ada 
input dan output baru ditambahkan. Bandingkan proses 4.0 pada gbr.  3.5 
dengan dekomposisi pada gbr.3.8. Anda akan lihat hasil perlindungan 
yang sama untuk input dan output.  
 
Gbr. 3.10 memperlihatkan kepada anda satu contoh apakah DFD 
balance?. Pada context diagram, terdapat satu masukan ke sistem yaitu 
‘A’  dan satu keluaran yaitu ‘B’.  Selanjutnya pada diagram level-0 
ditambahkan satu masukan yaitu ‘C’, dan flow ‘A’ dan ‘C’ datang dari 
sumber yang  berbeda. Dua DFD ini tidak balance.  
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Gbr.3.10  Contoh DFD yang tidak balance (unbalanced) 
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Sebuah data flow terdiri-dari beberapa sub-flow, dalam sebuah diagram 
level-n dapat di pecah ke dalam diagram level-n+1 untuk sebuah proses 
yang menerima data flow gabungan ini sebagai input. 
Sebagai contoh, pertimbangkan sebagian DFDs dari Hoosier Burger’s yang 
digambarkan pada gbr. 3.11. Pada gambar 3.11a kita dapat melihat 
sebuah gabungan (composite) atau paket atau data flow PAYMENT dan 
COUPON (kupon), adalah masukan untuk  proses. PAYMENT dan COUPON 
selalu mengalir bersama-sama dan mereka adalah masukan untuk proses 
pada waktu yang sama. Pada gbr.3.11b menggambarkan proses 
pemecahan (decomposed) data flow dari DFD level sebelumnya (yang 
lebih tinggi).  
Pada prinsip keseimbangan dan tujuan yang ingin di tangkap (di capai) 
sebuah DFD dapat ditambahkan empat aturan lebih lanjut untuk 
penggambaran DFD. Aturan lebih lanjut ini terangkum seperti pada tabel 
3.4.  
Rule (aturan) Q, dapat digambarkan seperti pada gbr.3.12.  
Rule R, adalah sebuah prinsip perlindungan (conservation) tentang proses 
masukan dan keluaran.  
Rule S, pengecualian sebuah pengalamatan untuk keseimbangan. 
Rule T, menceritakan kepada kita bagaimana kita dapat meminimize 
kekusutan dalam sebuah DFD. 
Gbr.3.11 Contoh pemecahan (splitting) DFD  
 

 
Gbr.3.11a Penggabungan (composite) DFD 

 

 
Gbr.3.11b Pemisahan (disaggregated data flow) 
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Tabel 3.3 Empat Rule (aturan) tambahan untuk penggambaran Data 
Flow 
 

Q Penggabungan data flow pada satu level dapat dipecah kedalam komponen data 

flow pada level selanjutnya, tapi data baru tidak dapat ditambahkan dan semua 

data dalam penggabungan harus merupakan akumulasi untuk satu atau lebih sub 

flow. 

R Masukan ke sebuah proses harus cukup untuk menghasilkan keluaran (termasuk 

penyimpanan data dalam data store) dari proses. Selanjutnya semua keluaran 

dapat dihasilkan, dan semua data masukan dipindahkan pada suatu tempat, salah 
satu nya untuk proses yang lainnya atau untuk proses simpanan data di luar atau 

pada  penggambaran DFD rinci sebuah pemisahan dari proses.  

S Level yang lebih rendah dari DFDs, aliran data baru dapat ditambahkan untuk 

merepresentasikan pengiriman data di bawah kondisi pengecualian, desain,, bentuk 

data flow menggambarkan pesan kesalahan (contoh “customer not to know, do you 
want to creat a new customer”) atau catatan informasi contoh (“do you want to 

delete record?”). 

T Untuk memenuhi kros aturan atau data flow dengan yang lainnya, kita dapat 

mengulangi data store atau source/sink pada sebuah DFD. Penggunaan symbol 
tambahan, seperti garis ganda pada garis garis vertical tengah dari symbol data 

store, atau sebuah garis diagonal pada pojok dari kotak source/sink, untuk 

mengindikasikan symbol pengulangan. 
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3..6 Empat  Perbedaan Tipe DFDs  

 
Terdapat empat tipe perbedaan DFD yang digunakan dalam proses 
pengembangan system yaitu : 

1. Current Physical-CP (Fisik Sekarang) 
2. Current Logical-CL (Logis Sekarang) 
3. New Logical-NL (Logis Baru) 
4. New Physical-NP (Fisik Baru) 

 
� Current Physical (CP) 

Dalam DFD fisik sekarang, label proses meliputi : nama-nama orang 
atau  posisinya atau nama sistem komputer yang menyediakan 
sebagian dari keseluruhan pengolahan sistem. Dalam hal ini label 
termasuk identifikasi ‘teknologi’ yang digunakan untuk memproses 
data. Dengan cara yang sama, data flow dan data store sering diberi 
label dengan nama sesuai dengan media fisik nyata yang mana data 
mengalir atau data disimpan,  seperti file folder, computer files, 
business forms, atau computer tapes.  

� Current Logical (CL) 
Untuk model logis sekarang (current logical), aspek fisik dari sistem 
memindahkan sebanyak mungkin sedemikian sehingga sistem 
sekarang adalah mengurangi inti sarinya, untuk data dan proses 
mengubah bentuknya, dengan mengabaikan form fisik nyata.         

� New Logical (NL) 
Model logis baru akan persis seperti model logis sekarang jika pemakai 
dengan sepenuhnya setuju dengan fungsi dari sistem yang sekarang 
tetapi mempunyai permasalahan bagaimana hal itu dapat diterapkan. 
Secara khas, meskipun, model logis baru akan berbeda dengan model 
logis sekarang karena adanya tambahan fungsi, mengubah fungsi 
yang tidak sesuai lagi (usang), dan menyusun kembali (re-organisasi) 
arus yang tidak efisien. Akhirnya, DFDS untuk sistem fisik yang baru di 
gambarkan sebagai implementasi fisik sistem yang baru. 

� New Physical (NP) 
DFD untuk sistem fisik yang baru akan mencerminkan keputusan dari 
analis tentang fungsi sistem yang mana, yang akan ditambahkan ke 
dalam model logis yang baru, akan di otomatisasi dan yang mana yang 
manual. 
 
Untuk menggambarkan perbedaan empat tipe DFDS, kita akan melihat  
contoh yang lain  dari Hoosier Burger. Kita lihat bahwa sistem pesanan 
makanan menghasilkan dua jenis pemakaian data, untuk system 
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penjualan dan untuk inventori. Pada akhir tiap-tiap hari, manajer, Bob 
Mellankamp, menghasilkan laporan inventori yang menceritakan 
kepada dia berapa banyak inventori yang telah digunakan untuk 
masing-masing item dihubungkan dengan penjualan. Jumlah di 
tunjukkan pada laporan inventori hanya satu masukan untuk sistem 
pengendalian persediaan yang sebagian besar manual yang digunakan 
Bob setiap hari. Gambar 3-11 menggambarkan daftar langkah-langkah 
pengendalian persediaan Bob’s. 
 
Gambar 3.11 Daftar aktifitas sistem pengendalian persediaan Bob 
Mellankamp’s dari Hoosier Burger. 
 
 1. Menerima kiriman bahan makanan dari truk sebelum rumah makan 

di buka. 
2. Membongkar dan menyimpan kiriman 
3. Membukuan faktur dan file   
4. Mencatat jumlah penerimaan untuk pembukuan stok. 
5. Setelah tutup, cetak laporan inventori. 
6. Hitung[lah inventori phisik sejumlah. 
7. Hitung jumlah inventori fisik. 
8. Bandingkan jumlah keseluruhan fisik untuk jumlah pesanan 

minimum, jika jumlahnya lebih sedikit, buat pesanan; jika tidak, 
tidak perlu melakukan pesanan. 

9. Bayar rekening dan catat. 
 

DFD model sistem current physical di tunjukan seperti gambar 3.12. 
Konteks diagram (gambar 3.12a) menunjukan tiga sumber data diluar 
sistem tersebut, yaitu : Suppliers, Laporan Inventori sistem pesanan 
makanan,  dan stock-on-hand (persediaan yg ditangan / tersedia). 
Supplier menyediakan invoice sebagai input, dan sistem pembayaran 
kembali dan pesanan sebagai output untuk suppliers. Antara laporan 
inventori dan stock-on-hand menyediakan jumlah inventori sebagai 
masukan sistem.  
DFD level-0 sistem persediaan inventori Hoosier Burger’s (gambar 3.12b) 
menunjukan enam proses berbeda, sebagian besar nampak seperti 
terlihat pada gambar 3.11 tersebut diatas.  
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Contoh Sistem Perwalian 
 
Prosedur Perwalian 
1. Mahasiswa membayar uang kuliah di Bag.Keuangan  
2. Bag.keuangan akan membuat Bukti Pembayaran Uang Kuliah (BPUK) dan satu 

lembar diserahkan ke mahasiswa. 
3. Mahasiswa mengetik / memilih mata kuliah yang akan di ambil secara on-line melalui 

komputer, dapat dilakukan di Lab., Warintek, Warnet, di kantor atau di Rumah. 
4. Mahasiswa menghadap dosen wali untuk proses pengesahan perwalian secara on-

line. 
5. Ma hasiswa mengambil bukti hasil perwalian (FRS) di BAPSI 
6. BAPSI membuat laporan perwalian ke Puket I  

 
Flowmap Sistem Perwalian 

Start

Mhs

Pembayaran

Uang Kuliah

BPUK

Bagian

Keuangan
Dosen Wali

Pengesahan

Perwalian

BAPSI

Cetak FRS & Laporan

Perwalian

FRS

Stop

FRS

BPUK

Puket I

Laporan Perwalian

Laporan PerwalianPemilihan /

mengetik MK

Fom BPUK

Data MK yang

dipilih

 
Gbr.3.12 Flowmap Sistem Perwalian 
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Bagian

Keuangan

1.0

MHS

Dosen

Wali

2.0

Laporan
Perwalian

BAPSI

3.0

Mata Kuliah
yg di pilih

02 FRS

Data Uang Kuliah

BPUK

Data pengambilan
Mata Kuliah

BPUK

Bukti perwalian
(FRS)

Puket I

 
 

Gbr.3.13 Current System : Sistem Perwalian 

MHS

Laporan Perwalian

Mata Kuliah yg di pilih

Data Uang Kuliah

BPUK

Bukti perwalian (FRS)

Sistem
Informasi

Perwalian

0

Puket I

Bag.Keuangan

BPUK

Data Uang Kuliah

 
Gbr.3.14 Context Diagram : Sistem Perwalian 
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Pembayaran Uang
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Kuliah

2.0

Laporan
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4.0
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Data
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Mata Kuliah
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Gbr.3.15 Current Logical : Sistem Perwalian 
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Gbr.3.16 New Logical : Sistem Perwalian 
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Simbol Flowmap : 
 

 

1. Start

2. Process

    (Manual)

3. Process
    (Komputer)

4. Arsip

5. Arrow
 

 
 

  
 
 
situsnya  
jefry : http://www.tricity.wsu.edu/~nashley/mis472/lectures/chapter08forweb.ppt 

 
 
 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 52 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 53 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih   



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 54 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

 
Table of Contents 



Diktat-ansi-by:sol’s                               11/4/2008                                               - 55 – 
 Untuk pihak eksternal : dilarang memperbanyak atau menggunakan bahan ajar ini sbg materi pengajaran/kuliah, 

 kecuali minta ijin terlebih dahulu kepada penulis…….terima kasih  

BAB IV 
MENENTUKAN KEBUTUHAN SISTEM 

 
 Learning Objectives :  

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu : 

 menguraikan pilihan untuk perancangan dan pelaksanaan interview dan pengembangan 

rencana untuk pelaksanaan interview untuk menentukan kebutuhan sistem. 
 mendesain, mendistribusikan, dan menganalisis kuesioner (daftar pertanyaan) untuk 

menentukan  kebutuhan sistem. 

 menjelaskan keuntungan dan kendala dari pengamatan para pekerja dan menganalisas 

dokumen bisnis untuk menentukan  kebutuhan sistem. 
 menjelaskan bagaimana komputer dapat menyediakan dukungan untuk menentukan  

kebutuhan. 

 menggunakan prototype selama proses penentuan kebutuhan. 
 memilih metoda yang sesuai untuk memunculkan kebutuhan sistem. 

 
 

4.1 Introduction 
Seperti yang telah dipelajari pada pertemuan terdahulu, sub fase 

ketiga dari analisis yaitu : requirements determination (menentukan 
kebutuhan), requirements structuring (struktur kebutuhan), alternative 
generation and choice (pilihan dan alternatifnya). 

Pada bab ini kita akan mempelajari tentang sub fase permulaan dari 
analisis penentuan kebutuhan sistem dan teknik yang digunakan dalam 
penentuan system. Pertama akan kita pelajari metoda tradisional 
penentuan kebutuhan termasuk metoda interview, penggunaan kuesioner, 
pengamatan lingkungan kerja para pekerja, dan pengumpulan kebutuhan 
system.  
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4.2 Pelaksanaan Penentuan Kebutuhan 
 
Seperti yang terlihat pada  gbr. 4.1 di bawah ini,  sub fase ketiga dari 

analisis yaitu : requirements determination, requirements structuring, 
strategi pemilihan desain sistem, alternative dan penentuan pilihan yang 
terbaik. 

 

Project
Identification
& Selection

Project
Initiating &
Planning

Analysis

Logical
Design

Physical
Design

Implemen
tation

Maintenance

 
 

Gbr.4.1 SDLC, dengan focus fase Analsis: Requirements etermination    

√√√√ Requirements Determination   

   Requirements Structuring 
   Alternatif Generation & Selection 
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4.3 Proses Penentuan Kebutuhan 

Selama proses penentuan kebutuhan, analis sistem dapat memperoleh 
informasi dari berbagai sumber antara lain :  

1. User, terhadap sistem yang sekarang sedang berjalan. 
2. Pengamatan terhadap user 
3. Laporan (report) 
4. Form dan 
5. Prosedur 

Salah satu cara pengumpulan kebutuhan sistem adalah melalui penyelidikan 
(investigasi). Dari pengalaman, kita dapat mendeteksi beberapa kemiripan 
karakteristik untuk analisis sistem yang baik selama sub fase penentuan 
kebutuhan. Karakteristik tersebut termasuk : 

1. Impertinence (ketidaktepatan),  
2. Impartiality (ketidak berpihakan), 
3. Relax Constrainst,  
4. Attention to details (perhatian untuk rincian), 
5. Reframing (penyusunan ulang), 

 

4.4 Hasil dan Keluaran 
Hasil utama dari penentuan kebutuhan adalah variasi bentuk informasi 

selama pengumpulan proses penentuan kebutuhan, yaitu : 
1. catatan interview 
2. catatan dari observasi dan analisis dokumen 
3. analisis respon dari quesioner 
4. kumpulan form (sets of forms) 
5. laporan (report)  
6. penjelasan pekerjaan (job descriptions) 
7. dan dokumen lainnya 
8. dan keluaran hasil komputer seperti prototype system 

 

Tabel 4.1 contoh daftar beberapa informasi spesifik selama proses 
pengumpulan penentuan kebutuhan. 
 
Tabel 4.1 hasil dari penentuan kebutuhan 
1. Pengumpulan informasi dari konversi dengan atau observasi user: 

catatan interview, respon quesioner, catatan dari observasi, pertemuan 
beberapa menit. 

2. Informasi dari catatan yang ada (existing) : pernyataan strategi dan 
misi bisnis, contoh bentuk form, laporan dan  tampilan di layar, 
prosedur manual, job description, pelatihan manual, flow chart dan 
dokumentasi system yang sedang berjalan, dan laporan konsultan. 
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3. Informasi berbasis komputer: hasil dari sesi JAD, catatan atau file dari 
sesi GSS (group support system), CASE repository contens and report of 
existing system (isi penyimapanan CASE dan laporan   dari system yang 
sedang berjalan), dan display dan laporan dari prototype system. 

 
Hasil itu berisi informasi yang kita butuhkan untuk analisis dalam lingkup 
sistem yang sedang kita kembangkan. Sebagai tambahan, kita 
membutuhkan pemahaman komponen berikut untuk organisasi. 
� Tujuan bisnis 
� Informasi yang dibutuhan pegawai untuk mengerjakan pekerjaannya 
� Data (definisi, volume, ukuran, dll) yang perlu dihandel dalam organisasi 

untuk mendukung pekerjaan. 
� Kapan, bagaimana, dan oleh siapa data dipindahkan, di buat, dan 

disimpan. 
� Urutan dan ketergantungan antara perbedaan penangangan data 
� Aturan yang mengatur bagaimana data di tangani dan diproses 
� Kebijakan dan petunjuk penjelasan bisnis, market dan lingkungannya 
 

4.5 Metoda Tradisional untuk Menentukan Kebutuhan 
 

� Interview dan Wawancara 
� Pemilihan Pertanyaan Quesioner 
� Pedoman Interview 
� Pengaturan Quesioner 
� Pemilihan Responden Quesioner 
� Pemilihan antara Interview dan Quesioner 
� Interview Kelompok (Groups) 
� Pengamatan langsung User 
� Analisis Prosedur dan Dokumen Lainnya 

 

4.6 Metoda Modern untuk Menentukan Kebutuhan 
� JAD (Joint Application Design) 

4.7 Metoda Radikal untuk Menentukan Kebutuhan 
� BPR (Business Process Reingineering) 
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1. What are Data Flow Diagrams? 
2. Data Flow Diagram Notations 

3. Data Flow Diagram Layers 

4. Context Diagrams 

5. DFD levels 
6. Drawing Nested DFDs in SmartDraw 

 

 
How to Draw Data Flow Diagrams (DFD) 
 

What are Data Flow Diagrams? 
Data flow diagrams illustrate how data is processed by a system in terms of inputs and outputs. 

 

 
A data flow diagram  

 

Data Flow Diagram Notations 
You can use two different types of notations on your data flow diagrams: Yourdon & Coad or 
Gane & Sarson.  

 

Process Notations  

Process 

A process transforms incoming data flow into 

outgoing data flow. 

Learn how to edit text on this object.  
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Yourdon and Coad 
Process Notations 

 

 
Gane and Sarson 
Process Notation 

 

 

Datastore Notations 

 
 

Yourdon and Coad 
Datastore Notation 

 

 
 

 
 

Gane and Sarson 

Datastore Notations 

 

DataStore 

 

Datastores are repositories of data in the 
system. They are sometimes also referred to as 

files.  

Learn how to edit text on this object.  

 

 

Dataflow Notations  

Dataflow 

Dataflows are pipelines through which packets of 

information flow. Label the arrows with the name 
of the data that moves through it.  

Learn how to connect objects.  
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External Entity Notations  

 

 

External Entity 
External entities are objects outside the system, 

with which the system communicates. External 

entities are sources and destinations of the 

system's inputs and outputs. 
 

Learn how to edit text on this object.  

 
 

 
Data Flow Diagram Layers 
Draw data flow diagrams in several nested layers. A single process node on a high level 

diagram can be expanded to show a more detailed data flow diagram. Draw the context 
diagram first, followed by various layers of data flow diagrams.  
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The nesting of data flow layers  

 

Context Diagrams 
A context diagram is a top level (also known as Level 0) data flow diagram. It only contains one 

process node (process 0) that generalizes the function of the entire system in relationship to 

external entities.  
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DFD levels 
The first level DFD shows the main processes within the system. Each of these processes can 
be broken into further processes until you reach pseudocode.  

 

 
An example first-level data flow diagram  

 

Drawing Nested DFDs in SmartDraw 
You can easily nest data flow diagrams in SmartDraw. Draw the high-level diagrams first, then 

select the process you want to expand, go to the Tools menu, and select Create a Link under 

Hyperlink to Another File. Link the selected process notation to another SmartDraw diagram 
or a web page.  
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Once linked, a small plus sign will appear in the object, and clicking on it opens the linked file.  

 

 
Clicking on the plus sign will open the linked file  

 

When you link two SmartDraw files, the link created between them is absolute, not relative. (A 

link to a file on your hard drive will look something like this: C://SmartDraw Files/Project 

X/dataflow2.sdr instead of a relative link: dataflow2.sdr) In order to share your files with 
others, you can either save your files to a network drive or save and publish them as web 

pages. If you save your diagrams on a network, make sure you go to Network Neighborhood 

or My Network Places to find the appropriate directory instead of using your local mapped 
drives.  
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Browse on your network to find the files you want to link to  

 

You can use this hyperlink function to open any kind of file, including text documents, 

spreadsheets, web pages, or even to launch a program!  
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Vocabulary 

Thought=memikirkan 
Think=pikiran 

He has another think coming = ia sekarang telah lain pemikirannya 
Representasi = menggambarkan,melukiskan,menceritakan,menganggap, 

Stream = sungai,aliran,arus,berkibar,ikut arus 

Receipt= penerimaan,kuitansi,resep makanan 
Prescribe= menetapkan,menyuruh,memberi resep,mengharuskan  utk memakai 

Governing=menentukan 

fork = garpu,cabang,persimpangan  

appear= muncul,datang,kelihatannya,tampaknya,tampil ke dpn 
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Silabus Mata Kuliah : ANALISIS SISTEM INFORMASI (ANSI) 
 

� Silabus Baru (create by : Sol’s & Yusa) : 

Kode Kuliah KK224 

Mata Kuliah Analisis Sistem Informasi 

Beban Kredit 3 SKS 

Tujuan Mahasiswa diharapkan dapat memahami ‘obyek’ suatu masalah 

diperusahaan dengan cara mempelajari rencana informasi bisnisnya untuk 

kemudian melakukan analisis atas masalah tersebut  dengan menggunakan 

pendekatan (metode) dan alat (tools) yang ada dan memilih alternatif 

terbaik strategi perancangannya. 

Prasyarat Pengantar Sistem Informasi, MSI 

Materi 1. The Role of Business Information System (BIS) 

2. Foundations for Systems Development 
3. Identifying & Selecting Systems Development Project 

4. Initiating and Planning Systems Development  
5. Structuring Systems Requirements for Modelling  

6. Automated Tools for Systems Development 

7. System Analysis  
8. Selecting the Best Alternative Design Strategy. 

 

Buku Referensi 1. Jeffrey A.Hoffer, Joey E George, Joseph S.Valacich, “Modern Systems 
Analysis & Design, 2-nd ed.”, Addision-Wesley, USA., 1999. 

2. Martin, Merle P, “Analysis and Design of Business Information 
Systems-2 nd ed”, Prentice Hall, New Jersey, USA., 1995. 

3. Peter Coad, Edward Yourdan, “Object-Oriented Analysis-2 nd ed.”, 
Prentice-Hall, New Jersey USA, 1991. 

4. Yourdon, Edward, “Modern Structured Analysis”, Prentice-Hall 

International Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1989. 
5. Senn, James A., “Analysis and Design of Information System”, 

International Student Edition”, McGraw-Hill, Sangapore, 1985. 

6. Davis, William S.,”System Analysis and Design”, Addision-Wesley, 

Canada, 1983. 

7. Page-Jones, M., “The Practical Guide to Structured Systems 
Design”, Yourdon Press, Inc., New York, 1980 [PAG80]. 

8. DeMarco, Tom., “Structured Analysis and System Specifications”, 
Prentice-Hall, New York, 1979. 
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1. Jeffrey A.Hoffer, Joey E George, Joseph S.Valacich, “Modern Systems Analysis & Design, 

2-nd ed.”, Addision-Wesley, USA., 1999. 

2. Martin, Merle P, “Analysis and Design of Business Information Systems-2 nd ed”, 
Prentice Hall, New Jersey, USA., 1995. 

3. Peter Coad, Edward Yourdan, “Object-Oriented Analysis-2 nd ed.”, Prentice-Hall, New 

Jersey USA, 1991. 

4. Yourdon, Edward, “Modern Structured Analysis”, Prentice-Hall International Inc., 

Englewood Cliffs, New Jersey, 1989. 
5. Senn, James A., “Analysis and Design of Information System”, International 

Student Edition”, McGraw-Hill, Sangapore, 1985. 

6. Davis, William S.,”System Analysis and Design”, Addision-Wesley, Canada, 1983. 
7. Page-Jones, M., “The Practical Guide to Structured Systems Design”, Yourdon Press, 

Inc., New York, 1980 [PAG80]. 

8. DeMarco, Tom., “Structured Analysis and System Specifications”, Prentice-Hall, New 

York, 1979. 

 
 
Situs buku :shttp://www.businessanalysisbooks.com/index.html?SDLC 
 
S2 RPL Angkatan 2000" <s2-2000@if.itb.ac.id>, "S2-RPL angkatan 2000" <s2-2000@yahoogroups.com>, "S2 
RPL Angkatan 2001" < s2-itb@yahoogroups.com>ifs2-01@yahoogroups.com>, "S2-RPL Angkatan 2002" 
<RPL2002-ITB@yahoogroups.com>, "S2-SI 2002" <sisfo 
 

http://www.kamalindo.com/ beasiswa di jepang 
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