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BAB 4 

TRADISIONAL SIKLUS PENGEMBANGAN HIDUP SISTEM 
( SDLC TRADITIONAL ) 

 
 
 Siklus hidup sistem informasi dimulai dari perencanaan, pengembangan 
(survei, analisa, desain, pembuatan, inplementasi, pemeliharaan) dan evaluasi secara 
terus menerus untuk menetapkan apakah sistem informasi tersebut masih layak 
diaplikasikan, jika tidak, sistem informasi tersebut akan diganti dengan yang baru dan 
dimulai dari perencanaan kembali. 
 
2.1 Tahap Perencanaan. 
 
 Perencanaan pengembangan sistem informasi bertujuan untuk 
mengindentifikasi dan memperioritaskan sisem informasi apa yang akan 
dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan serta 
mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang kan melaksanakan. 
 
 Perencanaan sistem dapat mencakup keseluruhan unit business maupun 
secara departemen dengan memperhatikan misi dari usaha bisnis tersebut. 
 
 Untuk pengembangan sistem yang relative besar, biasanya dibentuk suatu 
tim yang terdiri dari manajemen, user dan staf ahli teknologi informasi. Tim tersebut ada 
yang berfungsi sebagai tim pengarah (steering committee) atau berfungsi untuk 
menyetujui atau menolak suatu proyek (Information system committee). 
 
 Perencanaan sistem dimulai setelah adanya usulan baik dari intern maupun  
ekstern, dilanjutkan dengan keputusan manajemen. Bila manajemen menyetujui  
rencana/usulan tersebut akan disusun suatu kerangka acuan kerja dan anggaran. 
Setelah kerangka acuan kerja dan anggaran telah ditetapkan, akan ditunjuk konsultan 
pelaksana (intern atau ekstern) untuk mengajukan proposal. Proposal ini akan 
dievaluasi untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. 
 
2.1.1 Usulan. 
 
 Usulan perubahan sistem dari internal biasanya berisi  : Adanya 
permasalahan yang dihadapi sistem lama seperti biaya  operasional yang tinggi, 
pembuatan order yang sering terlambat , dan laporan yang tidak up to date. Selain 
masalah-masalah, usulan juga dapat berbentuk penyempurnaan terhadap sistem yang 
ada seperti peningkatan efisiensi atau kontrol. 
 
 Usulan perubahan sistem dari eksternal biasanya adalah konsultan dengan 
menawarkan teknologi baru atau adanya peraturan-peraturan yang menyebabkan 
harus dilakukan pengembangan atau penyempurnaan sistem. 
2.1.2 Keputusan Manajemen 
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 Usulan-usulan tersebut harus mendapat persetujuan dan manajemen karena 
menyangkut biaya, perubahan sistem kerja(uraian kerja dan tanggung jawab), 
keamanan data, hubungan dengan pelanggan, dan sebagainya. Selain itu dukungan 
dari manajemen untuk menjamin keberhasilan sistem baru sangatlah berperan. 
Pengalaman menunjukkan banyak sistem yang baru tidak bekerja optima karena tidak 
mendapat dukungan sepenuhnya dari manajemen. 
 
2.1.3 Kerangka Acuan Kerja. 
 Setelah mendapat persetujuan dari manajemen, selanjutnya akan dibentuk 
tim yang dapat terdiri dari divisi-divisi yang terkait untuk menyusun kerangka acuan 
kerja yang menyangkut : 

• Latar belakang. 
• Maksud dan tujuan. 
• Sasaran proyek 
• Ruang lingkup pekerjaan 
• Jangka waktu pelaksanaan 
• Prioritas pekerjaan. 
 

2.1.4 Anggaran (Dana) 
 Berdasarkan kerangka acuan kerja diatas, disusunlah anggaran/dana untuk 
hardward, software, pelatihan SDM, pemeliharaan dan cadangan dana untuk keperluan 
yang tidak terduga. 
 
2.1.5 Penunjukan Tim Pelaksana 
 Setelah semua kegiatan diatas diketahui, selanjutnya diputuskan apakah 
pengembangan sistem informasi akan dilakukan oleh perusahaan atau oleh pihak 
konsultan. 
 
 Setelah menetapkan pelaksana, diminta untuk memasukkan proposal 
pelaksanaan sistem informasi sesuai dengan kerangka acuan kerja. Proposal tersebut 
akan dievaluasi untuk menetapkan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau 
tidak. 
 
2.1.6 Menilai Kelayakan Proyek 
 
 Penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional, teknis dan 
ekonomis. Dalam praktek, yang dominant dinilai umumnya aspek ekonomisnya (dana). 

• Kelayakan operasional, menyangkut apakah secara operasioanal sisterm yang 
baru dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia dan 
metode training yang ditawarkan, pelayanan purna jual/pemeliharaan serta 
efisiensi dan efektifitas sistem baru. 

• Kelayakan teknis, menyangkut apakah hardware/software yang akan 
dikembangkan tersedia, jadwal pelaksanaan serta sistem keamanan data. 

• Kelayakan ekonomis, menyangkut biaya untuk membuat dan menjalankan 
sistem baru serta keuntungannya yang akan diperoleh dari sistem tersebut. 
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Bila proyek tersebut layak dikerjakan, akan dibuat suatu kontrak kerjasama 

antara manajemen dengan tim pelaksana jika tim tersebut berasal dari luar perusahaan. 
 

2.2 Tahap Pengembangan Sistem Informasi 
 

Tahapan pengembangan sistem informasi disebut juga Siklus Hidup Pengembangan 
Sistem Informasi yang garis besarnya (tahapan utamanya)terdiri dari enam langkah. 
Tahapan-tahapan pekerjaan dalam pelaksanaan tidak harus kaku namun dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan seperti cara iterasi. 

 
2.2.1 Tahapan Utama Pengembangan Sistem Informasi. 
 
• Survei, bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan. 
• Analisis, bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengindentifikasi 

masalah dan mencari solusinya. 
• Desain, bertujuan mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan. 
• Pembuatan, membuat sistem baru (hardware dan software). 
• Implementasi, bertujuan untuk mengimplementasikan sistem yang baru. 
• Pemeliharaan, bertujuan agar sistem dapat berjalan secara optimal. 
 
2.2.2 Penerapan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi. 
 
 Beberapa cara dapat ditempuh dalam penerapan tahapan pengembangan 
sistem informasi, yaitu secara berurut (waterfall), iterasi dan spiral. 
 

• Waterfall, setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh 
sebelum meneruskan ke tahapan berikutnya, dengan tujuan menghindari 
terjadinya pengulangan tahapan tersebut. Proses ini lebih cocok untuk 
diterapkan dalam pengembangan “mass product”. 

• Interasif/Spiral, tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan memakai teknik 
interation/pengulangan  di mana suatu proses dilaksanakan secara 
berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Umumnya 
proses ini diaplikasikan untuk pembuatan “Tailor Made Product” 

 
2.3 Tahap Evaluasi 
 
 Evaluasi perlu dilakukan untuk menghasilkan bahwa pelaksanaan 
pengembangan sistem sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi 
waktu, biaya maupun secara teknis. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah evaluasi 
yang dilakukan oleh user/manajemen,  sedangkan evaluasi yang dilakukan tim 
koordinasi/analisis bersifat lebih teknis dan sering disebut dengan walkthrough. 
 
 Evaluasi (inspeksi) yang dilakukan pada oleh user/manajemen dimulai saat 
pengembangan sistem, saat penyerahan dan saat pengoperasian. 
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 2.3.1 Saat Pengembangan 
  
 Pada saat pengembangan sistem informasi perlu dievaluasi apakah sesuai 
dengan rencana, jadwal dan sebagainya. Dengan demikian setiap penyimpanan dapat 
diatasi sedini mungkin. 
 
2.3.2 Saat Penyerahan 
 
 Sistem yang telah selesai  dikembangkan, perlu dites (testing penerimaan) 
apakah program dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan seperti efisiensi sistem 
baru, waktu respon, kelengkapan informasi yang disajikan dan sebagainya. 
 
Setelah semua dievaluasi, dan sistem tersebut dinyatakan dapat diterima, maka perlu 
dibuat suatu berita acara penyerahan sebagai buku telah selesainya pengembangan 
sistem tersebut. 
 
2.3.3 Saat Pengoperasian. 
 
 Dalam pengoperasian sehari-hari sistem tersebut masih perlu dievaluasi, 
tetapi tidak perlu seintensif pada saat pengembangan ataupun pada saat penyerahan. 
Evaluasi dapat dilakukan misalnya setengah tahun, satu tahun atau sesuai kebutuhan. 
Evaluasi ini menyangkut kemungkinan dampak sampingan dari pelaksanaan sistem 
tersebut. Evaluasi teknologi yang berkaitan dengan sistem tersebut, yang meliputi 
evaluasi ketergantungan teknologi kepada supplier tertentu atau kemajuan teknologi 
yang ada. 
 
 Hasil dari proses evaluasi ini menjadi masukan bagi manajemen dalam 
menentukan apakah sistem yang berjalan harus dipertahankan, diperbaiki (upgrade) 
atau diganti dengan yang baru. Jika diambil keputusan untuk membangun sistem yang 
baru menggantikan  sistem  yang ada, maka harus kembali ke proses perencanaan. 
Demikian proses ini berjalan  secara terus menerus, sehingga membentuk sebuah 
siklus. 
 

 
 
 
 
 

Siklus Pengembangan Hidup Sistem 
 

SDLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan system atau 
subsistem informasi berbasis komputer. SDLC terdiri dari serangkaian yang erat yang 
mengikuti langkah-langkah pendekatan system. Karena tugas-tugas tersebut mengikuti 
suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down, SDLC sering disebut sebagai 
Pendekatan Air terjun (waterfall approach). 
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 Tahap-tahap siklus hidup system, yang dikenal dengan SDLC. 
 Pengelolaan Siklus Hidup yang dikelola oleh unit jasa informasi 
 Tanggung Jawab ekesekutif. 
 Komite Pengarah SIM 

 
Komite Pengarah SIM melaksanakan 3 fungsi utama : 

1. Menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untu mencapai 
tujuan strategis perusahaan 

2. Menjadi Pengendali keuangan dengan bertindak sebagai badan yang 
berwebnang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang 
berhubungan dengan komputer. 

3. Menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas 
penggunaan komputer. 

 
Keuntungan dari komite pengarah sim: 

1. Semakin besar kemungkinan komputer akan digunakan untuk mendukung 
pemakai diseluruh perusahaan 

2. Semakin besar kemungkinan proyek-proyek komputer akan mempunyai 
perencanaan dan pengendalian yang baik. 

 
TAHAP PERENCANAAN 
Keuntungan dari merencanakan proyek CBIS : 

 Menentukan  lingkup dari proyek 
 Mengenali berbagai area permsalahan potensial 
 Mengatur urutan tugas 
 Membersihkan dasar untuk pengendalian 

 
LANGKAH – LANGKAH DALAM TAHAP PERENCANAAN 

1. Menyadari masalah 
2. Mendefinisikan masalah 
3. Menentukan tujuan system 
4. Mengidentifikasi kendala-kendala system 
5. Membuat studi kelayakan 

Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada factor-faktor utama yang 
akan mempengaruhi kemampuan system untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Ada enam dimensi kelayakan : 

a. Teknis 
b. Pengembalian ekonomis 
c. Pengembalian non ekonomis 
d. Hukum dan etika 
e. Operasional 
f. Jadwal 

6. Mempersiapkan usulan Penelitian system 
7. Menyetujuai atau menolak penelitian proyek 
8. Menetapkan mekanisme pengendalian 
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TAHAP ANALISIS, Langkah-langkahnya : 
 
1. Mengumumkan Penelitian Sistem 
2. Mengorganisasikan tim proyek 
3. Mendefinisikan kebutuhan informasi 
4. Mendefinisikan Kriteria Kinerja system 
5. Menyiapkan usulan rancangan 
6. Menyetujui atau Menolak rancangan proyek 
 
TAHAP RANCANGAN, Langkah-langkahnya : 
 
1. Menyiapkan rancangan system yang terinci. 
2. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi system. 
3. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigarusi system 
4. Memilih konfigurasi terbaik 
5. Menyiapkan usulan penerapan 
6. Menyetujui atau menolak penerapan system 

 
TAHAP PENERAPAN, Langkah-langkahnya : 
 
1. Merencanakan Penerapan 
2. Mengumumkan penerapan 
3. Mendapatkan sumber daya hardware 
4. Mendapatkan sumber daya software 
5. Menyiapkan database 
6. Menyiapkan fasilitas fisik 
7. Mendidik peserta dan pemakai 
8. Menyiapkan usulan Cutover 
 

Cotuver : Proses menghentikan penggunaan system lama dan memulai 
menggunakan system baru. 
 

9. Menyetujui atau menolak masuk ke system baru 
10. Masuk ke system baru, pendekatan dasarnya yaitu: 

Ada 4 pendekatan dasar : 
• PILOT (percontohan) 
• IMMEDIATE (Serentak)  
• PHASED (Bertahap) 
• PARALEL (Paralel)  

 
TAHAP PENGGUNAAN, Langkah-langkahnya : 

1. Menggunakan system 
2. Audit system 
3. Memelihara sistem 
4. Menyiapkan usulan rekayasa ulang 
5. Menyetujui atau menolak rekayasa ulang system. 
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