
18/03/2014

1

Materi 3 - 1

Kartika S - UG

Universitas Gunadarma

KOMP. PTSIA 2

Materi 3
ANALISIS SISTEM

Dr. Kartika Sari

Materi 3 - 2

Kartika S - UG

DEFINISI

Suatu sistem akan dirancang oleh satu orang atau
sekelompok orang yang membentuk tim. Orang yang
merancang sistem ini disebut Sistem Analis.

Analisis Sistem :
Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi
permasalahan, kesempatan,  hambatan yang terjadi
dan  kebutuhan  yang diharapkan sehingga dapat
diusulkan perbaikan.
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Ada yang mendefinisikan Sistem Analis sebagai :
Seorang yang menggunakan pengetahuan aplikasi
komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-
masalah bisnis, dibawah petunjuk Manajer Sistem.

Seorang yang bertanggung jawab menterjemahkan
kebutuhan si pemakai Sistem (user) ke dalam spesifikasi
teknik yang diperlukan oleh Programmer dan diawasi oleh
Manajemen.
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Manajemen

User Analis Programmer
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Fungsi Analis Sistem

1. Mengidentifikasikan masalah-masalah dari user
2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai

untuk memenuhi kebutuhan user
3. Memeilih alternatif-alternatif metode pemecahan

masalah
4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya

sesuai dengan permintaan user
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Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem
dan sebelum tahap desain sistem. Tahap ini merupakan
tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan
dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap

selanjutnya.

Tugas utama dari menganalisis sistem meliputi :
• Menentukan lingkup sistem
• Mengumpulkan fakta
• Menganalisis fakta
• Mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui

laporan analisis sistem
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LANGKAH-LANGKAH DI DALAM
ANALISIS SISTEM

Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis
sistem adalah :
• Identify, mengidentifikasi masalah
• Understand, memahami kerja sistem yang ada
• Analyze, menganalisis sistem
• Report, membuat laporan hasil analisis
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a. Identifikasi

Mengidentifikasi (mengenal) masalah merupakan langkah
pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah
dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan
untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran
dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu langkah pertama
yang haru dilakukan oleh analis sistem adalah mengidentifikasi
terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi.

Tugas yang harus dilakukan analis sistem adalah :
• Mengidentifikasi penyebab masalah
• Mengidentifikasi titik keputusan
• Mengidentifikasi personil-personil kunci
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b. Memahami sistem kerja

Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara
terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Diperlukan
data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan
penelitian. Bila di tahap perencanaan sudah pernah
diadakan penelitian, sifatnya masih penelitian pendahuluan
(preliminary survey).

Analis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi
dari sistem yang ada sebelum mencoba untuk menganalisis
permasalahan, kelemahan dan kebutuhan pemakai sistem
untuk dapat memberikan rekomendasi pemecahannya.
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Sejumlah data perlu dikumpulkan, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data yang ada, yaitu wawancara,
oberservasi, daftar pertanyaan dan pengambilan sampel.
Tugas yang perlu dilakukan di langkah ini adalah :
• Menentukan jenis penelitian
• Merencanakan jadual penelitian

– Mengatur jadual wawancara
– Mengatur jadual observasi
– Mengatur jadual pengambilan sampel

• Membuat penugasan penelitian
• Membuat agenda wawancara
• Mengumpulkan hasil penelitian
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c. Analisis Sistem

Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari
hasil penelitian yang telah dilakukan.
1. Menganalisis Kelemahan Sistem,

Sasaran yang diinginkan oleh sistem yang baru ditentukan
oleh kriteria penilaian sebagai berikut : relevance, capacity,
efficiency, timeliness, accessibility, flexibility, accuracy,
reliability, security,economy, simplicity

2. Menganalisis Kebutuhan Informasi Pemakai / Manajemen
Tugas lain dari analis sistem yang diperlukan sehubungan
dengan sasaran utama sistem informasi, yaitu menyediakan
informasi yang dibutuhkan bagi para pemakainya perlu
dianalisis.
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d. Laporan Hasil Analisis

Laporan hasil analisis diserahkan ke Panitia Pengarah
(Steering Committee) yang nantinya akan diteruskan ke
manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan
panitia pengarah dan pemakai sistem akan mempelajari
temuan-temuan dan analis yang telah dilakukan oleh analis
sistem yang disajikan dalam laporan ini.
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Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada
manajemen adalah :
• Analisis telah selesai dilakukan
• Meluruskan kesalah-pengertian mengenai apa yang telah
• ditemukan dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak

sesuai menurut manajemen
• Meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen
• Meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk

melakukan tindakan selanjutnya (dapat berupa
meneruskan ke tahap disain
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S E K I A N

Sampai Jumpa di Pertemuan Berikutnya


