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BAB 13 

PROTOTYPING DAN PENGEMBANGAN APLIKASI CEPAT 
 
Jenis-jenis informasi yang dicari : 
Jenis-jenis system informasi ialah suatu teknik yang berguna untuk mengumpulkan 
informasi tertentu mengenai syarat-syarat informasi pengguna secara cepat. 
Prototyping yang efektif seharusnya dilakukan pada awal-awal siklus pengembangan 
sistem, yakni selama fase penetapan syarat-syarat. Prototyping adalah suatu teknik 
yang sangat rumit karena memerlukan pengetahuan mengenai siklus pengembangan 
sistem secara keseluruhan. 
 
Reaksi awal dari user 
Saat analyst menampilkan sebuah prototipe sistem informasi, anda akan tertarik 
dengan reaksi user dan pihak manajemen terhadap prototipe. Anda ingin tahu secara 
mendetail bagaimana rekasi mereka saat bekerja dengan prototipe serta apakah fitur-
fitur sistem yang diprototipekan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Reaksi yang 
terkumpul dalam lembar observasi, wawancara, dan umpan balik dirancang untuk 
mengurangi setaip setiap pendapat penguna mengenai. Melalui rekasi user semacam 
itu, analyst akan menemukan beberapa perspektif mengenai prototipe, termasuk 
apakah user tampak senang dengannya atau apa ada kesulitan dalam mejual atau 
menerapkan sistem. 
 
Saran-saran dari Penguna 
Analyst juga tertarik dengan saran-saran penguna dan pihak manajemen perbaikan 
atau pengubahan prototipe yang ditampilkan. Saran-saran diperoleh dari pengalaman 
bekerja dengan prototipe selama periode waktu tertentu. Waktu yang dihabiskan 
pengguna saat bekerja dengan prototipe biasanya tergantung pada dedikasi mereka 
serta ketertarikan atas proyek sistem.  
Saran-saran merupakan hasil dari interkasi pengguna dengan prototipe serta refleksi 
mereka atas interkasi tersebut. Saran-saran yang diperoleh  dari penguna memberi 
petunjuk untk menganalisis cara-cara memperbaiki, mengubah atau menghentikan 
prototipe sehingga bisa memenuhi kebutuhan penguan dengan lebih baik. 
 
INOVASI 
Inovasi prototipe (yang bila berhasil akan menjadi bagian dari sistem hasil jadi ) 
merupakan bagian dari informasi yang dicari oleh tim analyst. Inovasi adalah 
kemampuan sistem baru yang tidak diangap berhubungan dengan waktu saat user 
mulai berinteraksi dengan prototipe. Inovasi-inovasi ini memberi nilai tambah terhadap 
fitur-fitur yang diprototipekan sebelumnya dengan menambahkan sesuatu yang baru 
atau yang lebih inovatif. 
 
Rencana Revisi 
Prototipe menggambarkan sistem dimasa datang. Rencana revisi membantu 
mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang akan diprototipekan selanjutnya. Dalam 
situasi dimana cabang-cabang suatu organisasi dilibatkan dalam masalah ini, rencana 
revisi membantu menentukan cabang-cabang mana berikutnya yang akan 
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diprototipekan. Informasi yang terkumpul dalam fase prototyping memungkinkan analyst 
menyusun prioritas-prioritas dan memberi pengarahan kembali rencana-rencana 
tersebut dengan lebih efisien, serta dengan gangguan minimum. Karena fitur inilah 
prototyping dan perencanaan bisa dilaksanakan bersama-sama. 
 
JENIS-JENIS PROTOTIPE : 

1. Prototipe PATCHED-UP, yaitu penyusunan sistem yang bekerja namun patch 
atau pacth bersama-sama. Dalam bidang teknik, pendekatan ini disebut juga 
breadboarding : menciptakan suatu patched bersama-sama, model kerja sirkuit 
yang terintegrasi  
Contoh dalam system informasi adalah model kerja yang memiliki semua fitur 
yang diperlukan namun tidak efisien. Dalam hal prototyping ini user dapat 
berinteraksi dengan system, sesuai dengan antarmukanya seta keluaran yang 
tersedai. Pencarian dan peyimpanan informasi bisa menjadi sangat tidak efisien, 
karena program-programnya ditulis secara cepat dengan tujuan agar bisa 
berfungsi atau lebih dari sekadar efisiensi. 

 
2. Prototipe NON-OPERASIONAL, yaitu konsepsi prototype kedua ialah prototype 

dari model skala ngaggur yang disusun untuk menguji beberapa rancangan 
tertentu. Contoh pendekatan ini ialah  model skala penuh dari sebuah mobil yang 
digunakan dalam uji coba terowongan angina. Ukuran dan bentuk mobil sama 
persis, tetapi tidak bisa bioperasikan. Dalam hal ini satu-satunya fitur dari mobil 
yang terpenting untuk uji coba terowongan anginlah yang dimasukkan. 

 
3. Prototipe FIRST OF SERIES. Konsepsi prototyping ketiga melibatkan penciptaan 

suatu modul skala lengkap pertama sistem yang disebut pilot. Contohnya adalah 
prototyping sebuah pesewat terbang pertama dari beberapa rangkaian yang ada 
Prototipe tersebut benar-benar bisa dioperasikan dan direalisasikan sesuai apa 
yang diharapkan perancangnya menjadi serangkian pesawat terbang yang fitur-
fitur identik. 

 
4. Prototipe FITUR-FITUR  TERPILIH. Konsepsi prototipyping yang keempat 

berkaitan dengan pembangunan suatu model operasional yang mencakup 
beberapa, tetapi tidak  semua, fitur-fitur yang dimiliki sistem final. Analoginya 
ibarat sebuah pusat perbelanjaan retail baru yang akan dibuka sebelum 
pembangunan seluruh bagian took selesai. 

 
Petunjuk – petunjuk untuk mengembangkan sebuah PROTOTIPE : 
Sekali keputusan untuk prototype dibuat, ada empat petunjuk yang harus diamatai saat 
mengintegrasikan prototyping kedalam fase penetapan syarat-syarat yaitu : 

1. Bekerja sesuai modul 
2. Membangun prototype dengan cepat 
3. Memodifikasi prototype dengan iterasi yang berurutan 
4. Menekankan antarmuka penguna 
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Kelebihan-kelebihan Prototipe 
1. Mengubah system sejak dini dalam masa perkembangannya. 
2. Membatalkan sistem-sistem yang tidak diharapkan 
3. Merancang sebuah system yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan 
 
Kelemahan Prototipyping 
1. Mengelola Proyek 
2. Memakai system yang belum selesai seolah-olah sebagai system yang selesai 
 
Peranan pengguna dalam prototyping 
Peranan user dalam prototyping dapat disimpulkan dalam dua kata : keterlibatan  
tulus. Tanpa keterlibatan user, hanya ada sedikit alasan mengapa prototipping 
dilakukan. Sikap tepat yang diperlakukan untuk berinteraksi dengan prototipe bisa 
bervariasi, namun jelas bahwa pengguna mementingkan proses prototyping. 
Dengan menyadari pentingnya pengguna bagi keberhasilan proses, anggota tim 
analisis sistem harus mendorong dan menyambut masukan-masukan dan 
melindungi daya tahan alaminya untuk mengubah prototipe. 
 
Interaksi dengan Prototipe 
Ada 3 hal utama yang dapat dilakukan untuk membantu dalam prototyping yakni : 

• Berlatih dengan prototipe 
• Memberi reaksi terbuka terhadap prototipe 
• Memberi saran-saran penambahan atau pengurangan tertentu. 

 
Semuanya didapatkan dari reaksi awal pengguna serta dari interkasi-interaksi 
berikutnya dengan prototype. 
 
Pengembangan Aplikasi Cepat 
Rapid Application Development (Pengembangan Aplikasi Cepat = PAC) adalah suau 
pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu 
metode pengembangan serta perangkat lunak. Maka dianggap perlu membahas PAC 
dan prototyping, karena keduanya secara konseptual sangat dekat. Kedaunya sama-
sama bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam SDLC 
Traditional antara perancangan dan penerapan sistem informasi. Pada akhirnya baik 
PAC maupun prototyping sama-sama berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang 
berubah secara cepat. Begitu anda mempelajari konsep prototyping akan jauh lebih 
mudah memahami esensi PAC, yang bisa dianggap sebagai implementasi dari 
prototyping. 
 
Beberapa pengembangan melihat PAC sebagai suatu pendekatan yang membantu 
dalam e-commerce baru, lingkungan berbasis web dimana status langkah pertama dari 
suatu bisnis sanga penting. Dengan kata lain, sebelum mengirim sebuah aplikasi ke 
web untuk mendahului para pesaing, perusahaan ingin tim pengembangan mereka 
berlatih dengan PAC 
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Fase-Fase PAC : 

1. Perencanaan Syarat-syarat, mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasi 
2. Workshop Desain PAC, Bekerja dengan pengguna untuk merancang system dan 

membangun system. 
3. Implementasi , yaitu mengenalkan system baru. 

 
Menurut Pioner Martin  Fase PAC yaitu : 

• Fase perencanaan syarat-syarat 
• Fase peracangan pengguna 
• Fase Konstruksi 
• Fase Pelaksana 

 
Software-software untuk RAD (PAC) 
 

1. Microsoft Access 
 

 
 

2. Borland C++ 
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3. Microsoft Visual Basic 

 
 
dan masih banyak lagi software lain yang bisa digunakan untuk PAC ini 
 
Kapan Menggunakan PAC, Pertimbangan untuk mengunakan PAC bila 

1. Tim anda memasukan pemrogram dan analyst yang sudah berpengalaman 
menggunakannya. 

2. Ada alasan-alasan bisnis yang menekan untuk mempercepat perkembangan 
aplikasi 

3. Saat anda bekerja dengan aplikasi e-commerce yang baru dan tim 
pengembangan anda meyakini bahwa perusahaan akan mendapat keuntungan 
melebihi pesaing bila mereka menjadi innovator aplikasi yang pertama diantara 
yang nomor sau dengan muncul di web 

4. Saat pengguna merasa kerumitan atau terlibat dengan tujuan-tujuan 
organisasional 

 
Bagimana menggunakan PAC di dalam SDLC 
Anda harus mempertimbangkan untuk mengunakan PAC daripada mempertimbangkan 
suatu metodologi yang berbeda atau rumit, kami yakin bahwa akan sangat bermanfaat 
bila digunakan bersama-sama SDLC, tentunya dengan cara yang sama seperti anda 
menggabungkan prototyping kedalam SDLC. PAC dapat digunakan sebagai perangkat 
yang tajam dan dimaksudkan untuk memperbaharui, meningkatkan dan meyeleksi 
bagian-bagian terpilih dari suatu system.  Jika anda menggunakannya bersama-sama 
dengan SDLC, anda akan mendapatkan keuntungan dari dua pendekatan yang sangat 
bermanfaat ini 
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