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BAB 14 
IMPLEMENTASI SISTEM dan EVALUASI 
(System Implementation and Evaluation) 

 
Pendekatan Implementasi 
Proses yang menjamin bahwa system operasi adalah operasional dan kemudian 
membolehkan pemakai untuk mengambil alih operasi untuk pengguna dan penilaian 
yang disebut implementasi. Analyst memiliki beberapa pendekatan untk implementasi 
yang dipandang sebagai perubahan terhadap system baru yang sedang disiapkan. 
Mereka memasukkan perubahan daya computer lebih banyak ke pemakai melalui 
proses terdistribusi, pelatihan pemakai, pengubahan dari system lama dan penilaian 
system baru. 
 
Pendekatan pertama untuk implementasi  menyangkut perpindahan daya computer 
untuk pemakai individual dengan mengeset dan mengubah daya computer dan 
bertangggung jawab kepada kelompok di seluruh kegiatan dengan bantuan computer 
yang terdistribusi. 
 
Pendekatan kedua untuk implementasi adalah menggunakan strategi berbeda untuk 
pelatihan pemakai dan personal, meliputi dengan membawa mereka pada tingkatnya 
sendiri, menggunakan berbagai teknik pelatihan dan menjamin bahwa setiap pemakai 
mengerti peraturan baru apa pun yang harus dia ambil karena system informasi yang 
baru. 
 
Pendekatan ketiga untuk implementasi adalah memilih sebuah strategi perubahan 
analyst system perlu untuk menimbang situasi dan mengusulkan rencana perubahan 
yang tepat untuk organisasi dan system informasi tertentu. 
 
Pendekatan keempat untuk imlementasi meliputi penilaian system informasi baru atau 
yang dimodifikasi. Analyst perlu untuk merumuskan hasil ukuran untuk menilai system. 
Penilaian berasal dari user, manajemen dan Analyst  sendiri. 
 
Implementasi Sistem Terdistribusi 
Jika ketahanan uji suatu jaringan telekomunikasi tinggi, maka memungkinkan untuk 
memiliki system terdistribusi untuk bisnis, sebuah setup yang dapat dipandang sebagai 
terapan telekomunikasi. Konsep system terdistribusi digunakan dalam banyak cara 
berbeda. Disini akan diambil dalam pengertian luas sehingga meliputi workstation yang 
dapat berhubungan satu sama yang lain dan processor data yang berhubungan satu 
sama lain dan memiliki kemampuan peyimpanan data berbeda. 
 
Model arsitektur informasi yang kemungkinan besar mendominasi jaringan dalam 
beberapa tahun yang akan datang adalah Klien/Server. Dalam model ini fungsi 
pemrosesan diserahi salah satu untuk “klien” atau untuk “server” tergantung pada 
mesin yang sesuai untuk mengerjakan pekerjaan. Menurut jenis arsitektur ini bagian 
klien dari aplikasi jaringan akan berjalan pada system klien, dengan bagian server dari 
aplikasi yang sedang berjalan pada file server. Dengan sebuah Klien/Server user 
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berinterkasi dengan bagian aplikasi tertentu, termasuk antarmuka pemakai, data 
masukan, pernyataan database, dan laoran. Pengendalian user dalam mengakses ke 
database pusat menyelamatkan atau mengolah data dan fungsi lainnya dilakukan oleh 
server. 
 
Teknologi KLIEN/SERVER 
Arsitektur klien/server merujuk pada sebuah model rancangan yang dapat dipandang 
sebagai aplikasi yang berjalan pada LAN. Dalam bagian yang sangat mendasar anda 
dapat mengambarkan permintaan klien dan server mengeksekusinya atau 
memenuhinya dalam beberapa cara permintaan itu. Komputer pada jaringan diprogram 
untuk melakukan pekerjaan secara efisien dengan membagi perintah pengolahan 
antara klien dan server. 
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Jenis-jenis Jaringan yang terdistribusi  
Meskipun jaringan dapat dikarakteristikan oleh bentuk atau topologinya, jaringan juga 
dibicarakan dalam istilah jangkauan geografisnya dan jenis pelayanan yang 
ditawarkannya. Jenis jaringan standart LAN, MAN, WAN. Ada empat jenis utama 
system jaringan yang terdistribusi  yaiti : 
 
Jaringan Hirerarki, dalam jaringan ini sebuah host , sebuah computer mainframe 
mengendalikan semua node-node lainnya termasuk mnikomputer dan mikrokomputer. 
Perhatikan bahwa computer pada tingkat yang sama tidak berhubungan satu sama 
lainnya. Dengan susunan ini, permasalahan penghitungan skala besar ditangani oleh 
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mainframe dan permintaan penghitungan yang lebih kecil ditangani pada tingkat yang 
sesaui oleh minicomputer atau mikrokomputer lainnya. Lihat gambar  5.8 

 
Jaringan Bintang, susunan lain yang sudah dikenal untuk penghitungan terdistribusi 
adalah jaringan bintang. Sebuah mainframe, computer pribadi atau stasiun kerja 
bertindak sebagai node pusat. Sehingga node pusat berhubungan dengan node-node 
lainnya, tetapi node-node tidak dapat berhubungan secara lansung satu sama salin. 
Kebutuhan akan mikrokomputer untuk menghubungkan node dengan lainnya akan 
dilaksanakan dengan cara mikrokomputer satu mengirim data ke node pusat dan dalam 
gilirannya noded pusat akan meneruskan data ke mikrokompter kedua. Lihat gambar 
5.5b 
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Jaringan Cincin, Jaringan cincin merupakan kemungkinan lain untuk penghitungan 
terdistribusi. Tidak terdapat computer pusat untuk sebuah cincin. Namun bentuknya 
mengingatkan kita bahwa semua node adalah sama daya penghitungannya. Dengan 
penggunaan jaringan cincin, semua mikrokomputer dapat berhubungan secara lansung 
satu sama lain, meneruskan semua pesan ke tempat tujuan yang benar dalam cincin. 
Lihat gambar 5.5c 

 
Susunan BUS. Jenis jaringan lain untuk pengolahan terdistribusi adalah susunan bus. 
Susunan bus bekerja dengan baik dalam bagian tertutup, seperti dalam sebuah kantor 
dimana beberapa alat berbeda dapat dihubungkan bersama-sama menggunakan 
sebuah kabel pusat. Susunan bus memperbolehkan hubungan perubahan yang besar 
dengan mengizinkan user untk menambah atau mengurangi alat-alat secara sangat 
sederhana. Dalam sebuah susunan bus kabel pusat, tunggal, bertindak sebagai jalur. 
Lihat gambar 5.5a 
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Bentuk lain yaitu Tree Topology  (gambar 5.5e) dan (MESH gambar 5.5d) 
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Pemodelan Jaringan 
Karena jaringan telah menjadi sedemikian penting, analyst perlu untuk mempertimbang- 
kan rancangan jaringan. Apakah seorang  Analyst mengambil yang rumit dengan 
keputusan mengenai jaringan cincin atau Ethernet atau apakah dia mengkhawatirkan 
mengenai hardware seperti router dan bridge yang harus ditempatkan pada titik 
penghubungan jaringan analyst harus selalu mempertimbangkan rancangan logika 
jaringan. Dan  disinilah masuk pemodelan jaringan. 
 
Peralatan CASE seperti VISIBLE ANALYST tidak cukup membantu perancangan 
system dengan pemodelan jaringan. Terdapat kemungkinan untuk menggunakan 
beberapa alat-alat menggambarkan CASE, tetapi memasksa alat-alat pemodelan data 
untuk melakukan pemodelan jaringan tidak dapat bekerja. Oleh karena itu, kami 
menganjurkan mengunakan beberapa symbol untuk memodelkan jaringan. 
Simbol khusus jika mengambarkan jaringan dekomposisi dan diagram hubungan Hub 
 

 
keterangan gambar  

a. = Hub atau jaringan lokal 
b. = jaringan Eksternal 
c. = Jaringan eksternal multipel dengan fungsi-fungsi yang sama 
d. = Stasiun kerja 
e. = Stasiun kerja multipel dengan fungsi-fungsi yang sama 

 
untuk contoh anda cari dengan www.google.com dan anda ketikan world’s trend 
 
 
Keuntungan system terdistribusi 

1. Memperbolehkan penyimpanan data yang tersedia lewat transaksi on-line, 
realtime 

2. Memperbolehkan media yang kurang mahal bagi peyimpan data jika semua 
data tidak diperlukan pad semua waktu oleh semua pemakai 

3. Harga peralatan lebih rendah karena tidak semua bagian bagian system perlu 
untuk menggunakan semua fungsi. 

4. Harga peralatan lebih rendah dengan membolehkan kemudahan dalam 
pilihan pabrik 

5. Lebih murah daripada system besar karena perluasan dapat direncanakan 
tanpa pembelian hardware sebenarnya. 

 

a b 
c 

d 
e 
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Kerugian system terdistribusi : 
1. Kesulitan dalam mencapai system yang dapat diandalkan 
2. Perhatian keamanan meningkatkan sepadan jika lebih banyak individual memiliki 

akses terhadap system 
3. Penganalisis harus menekakan jaringan dan interaksi yang diberikan dan 

menekankan kembali kekuatan subistem 
4. Memilih tingkat penghitungan yang salah untuk mendukung (yaitu individual 

sebagai ganti departemen) 
 
Pelatihan Pemakai 
Analyst diikutsertakan dalam proses pendidikan dengan pemakai yang disebut 
pelatihan. Diseluruh siklus hidup perkembangan system, user telah dilibatkan oleh 
analyst yang mengendalikan pemikiran akurat user yang harus dilatih. Seperti yanh 
telah kita lihat pusat-pusat informasi menyewa pelatihan khusus untuk kepentingan 
sendiri. 
 
Dalam hal nin analyst memfasilitasi pelatihan : 

1. Strategi pelatihan 
2. Siapa yang dilatih 
3. Orang-orang yang melatih  user 
Sumber-sumber pelatihan yang tersedia meliputi : 

• Penjual 
• Penganalisis system 
• Pelatih dengan upah eksternal 
• Pelatih local 
• Pemakai system lain 

 
Garis-garis pedoman untuk pelatihan : 

1. Menetapkan tujuan-tujuan yang terukur 
2. Mengunakan metode pelatihan yang tepat 
3. Memilih situs pelatihan yang sesuai 
4. Mempersiapkan materi pelatihan yang dapat dimengerti. 

 
Tujuan pelatihan, metode situs dan materi yang tepat tergantung pada banyak factor : 
ELEMEN FAKTOR YANG RELEVAN 
Tujuan Pelatihan Tergantung pada keperluan-keprluan pekerjaan user 
Metode pelatihan  Tergantung pada pekerjaan, personality, latar belakang dan 

pengalaman pemakai, memakai kombinasi kuliah, demontrasi, 
diktat dan pernyataan. 

Situs Pelatihan Tergantung pada tujuan, harga, persediaan, situs penjual bebas 
dengan perlatan yang dapat dijalankan, instalasi local, fasilitas 
yang disewakan 

Materi pelatihan Tergantung kebutuhan user, manual operasi, kasus, prototype 
perlatan dan keluaran bantuan online. 
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Konversi 
Untuk implementasi adalah menkonversi secara fisik system informasi lama ke baru 
atau yang dimodifikasi. Terdapat banyak strategi konversi yang tersedai untuk analyst 
dan juga pendekatan kemungkinan yang dipertimbangkan beberapa variabel 
organisasional untuk memutuskan strategi koversi mana yang akan digunakan. Tidak 
terdapat cara terbaik tunggal untuk memulai konversi. Pentingnya perencanaan dan 
penjadwalan konversi yang memamdai, back-up file dan keamanan memadai yang 
tidak berlebihan. 
 
Ada 5 strategi konversi sistem lama ke sistem baru  

1. Perubahan lansung 
2. Konversi paralel 
3. Konversi bertahap atau berangsur-angsur 
4. Konversi prototipe modular 
5. Konversi terdistribusi 

 
Pertimbangan keamanan untuk sistem tradisional dan berbasis web 

1. Keamanan Fisik,  mengacu pada keamanan fasilitas computer, peralatannya dan 
software dalam pengertian fisik. Hal itu mencakup pengendalain memasuki 
ruang computer dengan mengunakan lencana yang dapat dibaca oleh mesin 
atau sebuah system tanda masuk/keluar orang, menggunakan kamera telivisi 
local untuk memonitor ruang computer dan sering kali memback-up data dan 
meyimnpan back-up dalam sebuah daerah anti api & air. 

2. Keamanan Logika, mengacu pada kendali logika terhadap software. Kendali 
logika dikenal oleh sebagian besar user sebagai kata-sandi atau kode otorisasi. 
Ketika digunakan kode tersebut mengizinkan user dengan kata-sandi yang benar 
untuk masuk ke sistem atau kesebagian tertentu dari database. 

3. Keamanan Kelakuan, ini dikodekan dalam manual khusus dan lengkap pada 
tanda-tanda tempat pada papan buletin, tetapi tindakan kebiasaan anggota 
organisasi, juga bersifat kritis untuk keberhasilan usaha keamanan. 

 
Pertimbangan keamanan Khusus untuk E-commerce : 

1. Perangkat lunak proteksi virus 
2. Produk penyaring email 
3. Produk-produk penyaring URL 
4. Firewall, gateways dan jaringan pribadi virtual yang menghalangi hacker dari 

terus-menuurs memonitor pemakaian, memberikan pesan dan laporan dan 
menganjurkan tindakan untuk diambil 

5. Produk-produk pendeteksi gangguan 
6. Produk-produk manajemen yang mudah diserang 
7. Teknologi keamanan seperti Secure Socket Layering pembuktian keaslian 
8. Teknologi enkribsi seperti secure Electronic Translation 
9. Public Key Infrastructure mengunakan dan mendapatkan sertifikat digital dari 

perusahaan seperti verisign. 
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Pertimbangan Kerahasian untuk e-commercee 
1. Mulai dengan kebijaksanaan perusahaan untuk kerahasiaan 
2. Hanya meminta informasi aplikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

transaksi saat ini saja 
3. Buat pilihan bagi pelanggan untuk mengisi informasi pribadi pada situs web. 
4. Gunakan sumber-sumber yang membolehkan anda untuk memperoleh informasi 

yang bermacam-macam mengenai golongan pelanggan. 
5. Jadikan sopan. Menghindari tipu muslihat murahan terbaru yang membolehkan 

klien anda untuk memperoleh informasi mengenai pelanggan dalam cara-cara 
yang sangat dicurigai. 

 
Pertimbangan konversi lainnya : 
Konversi juga memerlukan detail lain bagi analyst yang meliputi : 
1. Pemesanan peralatan 
2. Pemesanan materi apa saja yang penting yang disediakan ari pihak luar untuk 

system informasi. 
3. Menunjuk seorang manajer untuk mengawasi secara pribadi persiapan instalasi 

situs. 
4. Merencanakan, menjadwalkan dan mengawasi pemrogram dan personel 

masukan data yanng harus menkonversi semua file dan database yang relevan 
 
EVALUASI 
 
Sepanjang siklus hidup system perkembangan system penganalisis, manajemen 
dan user harus mengevaluasi system dan jaringan informasi yang berkembang 
untuk memberikan umpan balik untuk perbaikannya. Evaluasi juga disebut untuk 
implementasi system. 
 
Teknik Evaluasi 
 
Teknik evaluasi tersebut adalah meliputi analisis biaya keuntungan, model-model 
yang berusaha mengestimasi nilai sebuah keputusan berdasrkan akibat informasi 
yang diubah mengunakan teori informasi, statistic simulasi atau Bayesian, evaluasi 
user yang menekankan kepada masalah-masalah implementasi dan kterlibatan 
user, serta pendekatan kegunaan system informasi yang memeriksa sifat-sifat 
informasi. 
 
Pendekatan Kegunaan System Informasi 
 
Pendekatan kegunaan system informasi untuk evaluasi system informasi dapat 
meliputi banyak hal dan teknik yang bermanfaat untuk mengukur keberhasilan sisem 
yang dikembangkan. Hal ini juga dapat melayani sebagai petunjuk dalam 
perkembangan proyek masa depan yang mungkin analyst kerjakan. Kegunaan 
informasi termasuk pemilikan, bentuk, tempat , waktu, aktualisasi serta tujuan. 
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Mengevaluasi SITUS Web Perusahaan 
 
Mengevaluasi situs web perusahaan yang anda kembangkan atau memeliharanya 
merupakan bagian penting dari keberhasilan usaha implementasi. Analyst dapat 
menggunakan pendekatan kegunaan sistem informasi yang dijelaskan diatas untuk 
mengakses kualitas estetik, isi dan penyampaian situs, sebagai seorang analyst 
atau webmaster, anda seharusnya bergerak satu langkah lebih jauh dan menganali- 
sis lalu lintas web. 
 
Ada 7 item penting didalam anda mengevaluasi situs klien dan membuat perbaikan 
yang  berlimpah dan mudah memperolehnya. Yaitu : 
 
1. Mengetahui seberapa sering situs web klien anda dikunjungi 
2. Mempelajari detail mengenai halaman khusus pada situs 
3. Temukan lebih banyak mengenai pengunjung situs web 
4. Temukan jika pengunjung dapat mengisi dengan tepat formulir yang anda 

rancang 
5. Temukan siapa yang menunjukan pengunjung situs web ke situs klien 
6. Tenntukan browser apa yang digunakan pengunjung 
7. Temukan jika pengunjung situs web klien tertarik dalam iklan. 
 

 
 
 


