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ANALISIS SISTEM INFORMASIANALISIS SISTEM INFORMASI

� PENGERTIAN SISTEM

1.MURDICK

SISTEM ADALAH sekumpulan elemen / gabungan 

beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain 

untuk mencapai tujuan 

2. JERI FERD JERAL

SISTEM ADALAH satu set elemen yang melakukan 

prosedure kemudian berinteraksi antar prosedure 

dalam mewujudkan tujuan dalam sistem



Analisis & DesainAnalisis & Desain

ANALISIS & DESAIN

KONSEP DASAR

KONSEP ANALISIS

PENGERTIAN ANALISIS

METODE ANALISIS

ALAT ANALISIS

NON GRAPHICAL

GRAPHICAL



KONSEP ANALISIS SISTEM INFORMASIKONSEP ANALISIS SISTEM INFORMASI

Adalah sebuah kegiatan pengembangan terhadap sebuah system 

dengan melalui penguraian / pembagian system kedalam komponen –

komponennya untuk diidentifikasi dan dievaluasi  terhadap kelemahan 

– kelemahan, kebutuhan – kebutuhan, peluang – peluang maupun 

kesalahan – kesalahan yang terjadi dalam rangka mencari perbaikan 

yang lebih baik.

1. Pengembangan ansi

2. Penguraian / pembagian

3. Identifikasi & evaluasi

- Kelemahan

- Kebutuhan

· - Peluang

· - Kesalahan



-- Perubahan pengembangan system adalah proses Perubahan pengembangan system adalah proses perubahan system perubahan system 

yang lama menjadi system yang baru yang lama menjadi system yang baru yang mempunyai nilai yang lebih yang mempunyai nilai yang lebih 

baik dibanding baik dibanding sebelumnya.sebelumnya.

-- control system yang lebih baik menggunakan:control system yang lebih baik menggunakan:

ØØ system lama sebagai pembanding system lama sebagai pembanding 

ØØ standarisasistandarisasi

-- system yang baru adalah suatu system yang menyelesaikan system yang baru adalah suatu system yang menyelesaikan system system 

yang lama dengan berbagai macam alternative model / yang lama dengan berbagai macam alternative model / bentukbentuk

-- system yang lama adalah suatu system yang memiliki : Permasalahasystem yang lama adalah suatu system yang memiliki : Permasalahan n 

baik tingkat akurat maupun efektif dan efesienbaik tingkat akurat maupun efektif dan efesien

-- system yang baru dikatakan lebih baik diukur dengan 6 aspek / system yang baru dikatakan lebih baik diukur dengan 6 aspek / 

parameter yang ditentukan oleh : PIECES yang mengalami parameter yang ditentukan oleh : PIECES yang mengalami 

peningkatan peningkatan 



PIECES

� 1. Performance : perilaku

� 2. Information : kebutuhan & hasil informasi

� 3. Economic : pemanfaatan biaya terhadap 

informasi yang dihasilkan

� 4. Control : pengendalian operaasional / kegiatan 

sistem

� 5. Efficiency : pengaturan pemanfaatn informasi 

agar dicapai hasil yang optimal & 

maksimal                     

� 6. Servise : pelayanan terhadap kebutuhan –

kebutuhan baik internal maupun 

eksternal



ANALISISANALISIS

� ANALISIS  adalah sebuah aktivitas atau 

konsep kegiatan yang mempelajari, 

merumuskan, menyusun, membentuk dan 

membangun sebuah system yang sesuai 

dengan keinginan user atau pemakai 

sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal 

dan maksimal.



Analisis Terhadap Sebuah System Dibagi Analisis Terhadap Sebuah System Dibagi 

menjadi 4 :menjadi 4 :

� Analisis Masalah

Sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan

� Analisis  Kelemahan

Sesuatu yang mengakibatkan pencapaian tujuan tidak 
optimal dan maksimal

� Analisis Kebutuhan

Bagaimana menyediakan yang dibutuhkan bagi user

� Analisis Kelayakan

Memperhitungkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 
mendapatkan informasi



Analisis MasalahAnalisis Masalah

ANALISIS MASALAH IDENTIFIKASI & EVALUASI

PENYEBAB MASALAH PERSONIL POKOKTITIK KEPUTUSAN

P    I    E    C    E    S



Alat ukur semua komponen analisis kelemahan Alat ukur semua komponen analisis kelemahan 

sebuah system yaitu : F A C T S S E R E R Asebuah system yaitu : F A C T S S E R E R A

F : Fleksibiliti

Kemampuan system untuk menyesuaikan terhadap 
perubahan – perubahan yang terjadi

A : Accessibility

Kemampuan system untuk dapat menjadi dan 
mendapatkan kebutuhan (data & info) yang 
diharapkan

C : Capacity

Kemampuan system untuk dapat menampung segala 
kebutuhan yang ada

T : Timely

Kemampuan system untuk dapat memenuhi 
kebutuhan pada saatr yang dibutuhkan



� S : Securrity

Kemampuan system untuk dapat mengendalikan 
gangguan maupun bencana yang terjadi

� S : Simplicity

Kemampuan system untuk dapat digunakan dan 
dipelajari dengan baik

� E : Economy

Kemampuan system untuk dapat mendayagunakan 
segala sumber daya yang ada

� R : Relevancy

Kemampuan system untuk dapat menghubungkan 
antara bagian, dalam memenuhi kebutuhan

� E : Efficiency

Kemampuan system untuk dapat mengalokasikan 
segala sumber daya yang ada



� R : Reliability

Kemampuan system untuk dapat dipercaya, baik 

lingkungan luar maupun lingkungan dalam

� A : Accuracy

Kemampuan system untuk dapat memberikan solusi 

yang tepat



Analisis Kebutuhan Informasi Bagi Analisis Kebutuhan Informasi Bagi 

ManajemenManajemen

ANALISIS KEBUTUHAN

STRUKTURAL MANAJEMEN

FUNGSIONAL MANAJEMEN

NON STRUKTURAL MANAJEMEN
KEPENTINGAN

PERIODE 

PENYAJIAN

BENTUK INFO



Top sifat tugas/aktifitas

Level Manajemen Midle

Lower kebutuhan info dilihat dari



Analisis Kelayakan System

� Adalah sebuah study yang mempertimbangkan & 

memperhitungkan kebutuhan – kebutuhan dalam 

pembangunan sebuah system sehingga dapat 

ditentukanlayak tidaknya manajemen tersebut.

Komponen – komponen yang dibutuhkan dalam 
mengukur kelayakan systemkelayakan system

� L : Legalitas

� O : Operasional

� T : Teknologi

� E : Economy

� S : Social



� Investasi

~ Sejumlah dana yang harus dikeluarkan dalam 

membangun sebuah system dimana pada waktu 

tertentu diharapkan mendapatkan manfaat


