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SASARAN :
• Memahami bagaimana teknologi informasi

mendukung aktifitas bisnis

• Memahami System Enterprise dan bagaimana
sistem enterprise dilibatkan dalam aktifitas
binis

• Memahami aplikasi perangkat lunak dilihat
dari sisi internal dan eksternal

• Memahami bagaimana mengimplementasikan
sistem enterprise
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Sistem Enterprice

• Juga dikenal sebagai enterprise-
wide system informasi

• Sistem informasi yang  
memungkinkan perusahaan-
perusahaan mengintegrasikan
informasi lintas operasi pada
company-wide basis

5

Sistem Enterprise

• Internet membantu proses
globalisasi

• Bisnis baru harus melakukan
– Manajemen pelayanan pelanggan

– Manajemen rantai pasokan
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Sistem Enterprise

• Mendukung aktifitas bisnis

• Meningkatkan daya saing dengan aktifitas
bisnis sejenis

• Interorganizational System (IoS)
– transmisi informasi secara elektronik antar

perusahaan
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Sistem Enterprise

Aplikasi yang difokuskan secara internal
• Value chain – kumpulan aktifitas-aktifitas bisnis

• Aktifitas utama

– Logistic di dalam perusahaan

– Operasi dan produksi
– Logistic di luar perusahaan

– Pemasaran dan penjualan

– Pelayanan konsumen
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Sistem Enterprise

Aplikasi yang difokuskan secara internal Aktifitas
Pendukung

• Infrastruktur
• Sumber daya manusia
• Pengembangan Teknologi
• Pengadaan barang

10

Sistem Enterprise

Aplikasi yang difokuskan secara eksternal
• Mengintegrasikan aplikasi internal dengan pihak luar : 

pemasok, rekan bisnis dan pelanggan
• Upstream information

– Menerima informasi dari organisasi lain

• Downstream information
– Mengirim informasi ke organisasi lain 
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Tipe-tipe Sistem enterprice

• Aplikasi yang terpaket
• Aplikasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan
• Aplikasi stand alone 
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Sistem yang ada

• Sistem lama

• Cenderung lebih ke infrastruktur khusus

• Biasanya terhubung pada kebutuhan bisnis
khusus

• Tidak terintegrasi
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Tipe-tipe Sistem Enterprise

• Enterprise Resource Planning 
– Aplikasi terintegrasi
– Sistem ERP

• Baan
• Oracle
• Peoplesoft
• SAP

• J.D. Edwards
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Tipe Sistem Enterprise

• Implementasi ERP
– Modul-modul
– Versi “Vanila”

– Customizations

– Best practices

– Rekayasa ulang proses bisnis (BPR-Business 
Process Reengineering)
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Tipe Sistem Enterprise

• Customer reletionship management (crm)
– Sales Force Automation (SFA)
– Peluang baru untuk keunggulan kompetitif

– Contoh
• MGM

• American Airlines
• Marriott International
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Tipe Sistem Enterprise

• Manajemen rantai Pasokan (SCM)
– Rantai Pasokan – produsen menyediakan barang

yang digunakan oleh perusahaan

– Jaringan Pemasok
– Bagaimana jika rantai pemasok tidak

berkolaborasi ?

– Dua tujuan aliran upstream information
• Mempercepat pengembangan produk

• Mengurangi pembiayaan dengan pemasok
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Formula untuk Sistem Enterprise yang 
sukses

• Dukungan jaminan dari eksekutif

• Bantuan ahli dari pihak luar

• Melatih pengguna dengan cermat dan teliti

• Menggunakan pendekatan multidisiplinary
pada saat implementasi
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Pengembangan dan Akuisisi 
Sistem Informasi
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SASARAN :

• Memahami proses-proses manajemen SI

• Memahami siklus hidup perkembangan sistem

• Memahami pendekatan-pendekatan alternatif untuk
pengembangan sistem

• Memahami pengembangan sistem in-house

• Memahami akuisisi eksternal, outsourcing, dan
perngembangan end-user
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Sistem Enterprice

• Juga dikenal sebagai enterprise-
wide system informasi

• Sistem informasi yang  
memungkinkan perusahaan-
perusahaan menintegrasikan
informasi lintas operasi pada
company-wide basis
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Pengembangan Sistem Terstruktur

 Desain dan analisis sistem
 Evolusi pengembangan sistem informasi
 Opsi untuk memperoleh sistem informasi
 Pengembangan sistem
 Proses konstruksi sistem
 Peran user pada proses pengembangan

sistem
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Desain dan analisis sistem

• Proses perancangan, pembangunan
dan pemeliharaan sistem informasi

• Analisis sistem
• Penggabungan kemampuan teknik

dan managerial
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Evolusi pengembangan sistem
informasi

• Dari “art” ke sebuah “discipline”

• Menetapkan standart metode
pengembangan

• Pengembangan Software (Rekayasa
Perangkat Lunak)
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Opsi untuk memperoleh sistem
informasi

• Membangun sendiri

• Membeli sistem prepackaged 

• Pengembangan diserahkan oleh pihak ke 3

• Pengembangan end-user
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Pengembangan sistem

• Memecah (membagi) Masalah yang  
kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang 
mudah dikelola (diselesaikan)

• Mendekomposisi problem yang komplek. 
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Proses konstruksi sistem

• Mengidentifikasi masalah besar dalm IT untuk
diselesaikan

• Memecah masalah yang besar menjadi beberapa
yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk
dikelola

• Menterjemahkan masing-masing bagian(masalah
kecil) ke dalam program komputer

• Menyatukan setiap program ke dalam sebuah
Sistem informasi yang utuh yang menyelesaikan
permasalahan
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Peran user pada proses
pengembangan sistem

• Kemampuan untuk mengidentifikasi
kebutuhan

• Kerja sama yang efektif
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Langkah-langkah dalam proses
pengembangan sistem
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Siklus hidup pengembangan sistem

1. Identifikasi sistem, pemilihan dan
perencanaan

2. Menganalisa sistem

3. Merancang sistem

4. Mengimplementasikan sistem

5. Pemeliharaan sistem
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1. Identifikasi sistem, pemilihan dan
perencanaan

• Menetapkan hanya pada projek
kritis untuk misi, tujuan dan sasaran.

• Memilih sebuah project yang akan
dikembangkan dari semua project 
yang mungkin bisa dikerjakan

• Menggunakan kriteria evaluasi yang 
berbeda untuk meranking project 
yang memiliki potensi besar
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1. Identifikasi sistem, pemilihan dan
perencanaan

 Strategic alignment
 Potensi Keuntungan
 Potensi pembiayaan dan

ketersediaan sumber daya
 Ukuran dan durasi droject
 Kesulitan teknis dan resiko

Kriteria Evaluasi
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Analisis sistem

• Mengumpulkan kebutuhan sistem

• Memodelkan organisasi data

• Memodelkan proses dan logika
organisasi
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Analisis Sistem:

• Pengumpulan kebutuhan
 Wawancara
 Angket
 Observasi

 Melakukan analisis dokumen

• Critical Success Factors (CSF)

• Joint Application Design (JAD)

Mengumpulkan kebutuhan sistem
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Memodelkan organisasi data
• Entity Relationship Diagram (ERD)

Memodelkan proses dan logika organisasi
• Data flows

• Processing logic

Analisis Sistem:
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Merancang sistem

Analisis Sistem:

• Merancang Form dan laporan

• Merancang antar muka dan dialog

• Merancang database dan file

• Merancang proses dan logika
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Mengimplementasikan sistem

Analisis Sistem:

Penulisan program untuk membangun
perangkat lunak

Melakukan test terhadap perangkat lunak
• Developmental
• Alpha
• Beta
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Mengimplementasikan sistem

Analisis Sistem:

Konversi sistem
• Parallel
• direct
• phased
• Pilot

Dokumentasi, pelatihan dan dukungan sistem
• Panduan user dan referensi
• Pelatihan dan tutorial
• Prosedur instalasi dan panduan

troubleshooting
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Strategi Konversi Software
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Pemeliharaan sistem

Tahap-tahap proses pemeliharaan

1. Permintaan memperoleh pemeliharaan
2. Transformasi Permintaan ke perubahan
3. Merancang perubahan
4. Implementasi perubahan
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Pemeliharaan sistem

Tipe-tipe pemeliharaan

1. Pemeliharaan Corrective  (perbaikan)
2. Pemeliharaan Adaptive  (penyesuaian)
3. Pemeliharaan Perfective  (Penyempurnaan)
4. Pemeliharaan Preventive  (pencegahan)
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Peta Pemeliharaan sistem
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Pendekatan lain untuk merencanakan
dan membangun sistem

• Prototyping

• Rapid Application Development (RAD)

• Object-Oriented Analysis & Design 
(OOA&D)
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Keterbatasan untuk membangun sistem
sendiri

• Staf SI yang terbatas

• Staf SI dengan kemampuan yang terbatas
/ tertentu

• Staf SI beban pekerjaan berlebih

• Permasalahan dengan unjuk kerja staf SI
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Alternatif Umum untuk pengembangan sistem
in-house:
akuisis eksternal

1. Identifikasi sitem, pemilihan dan
perencanaan

2. Analisa sistem

3. Pengembangan Request for Proposal 
(RFP)

4. Evaluasi terhadap proposal

5. Memilih Vendor
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Alternatif Umum untuk Pengembang
sistem in-house : outsourcing

Menyerahkan tanggung jawab
pengembangan sistem informasi organisasi
dan operasinya , sebagian atau semuanya
ke pada pihak luar.
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Alternatif Umum untuk Pengembang
sistem in-house

Mengapa Outsource ?

 Pertimbangan Pembiayaan dan kualitas
 Permasalahan pada unjuk kerja SI
 Tekanan pemasok
 Memudahkan pembukuan, menurunkan

ukuran dan rekayasa ulang
 Faktor keuangan
 Budaya organisasi
 Gangguan internal

48

Alternatif Umum untuk Pengembang
sistem in-house

Mengelola hubungan outsourcing sistem
informasi
Kesalahan CIO
Pengukuran milestones, Biaya, dan keuntungan
Manajemen hubungan pelanggan

Tidak semua hubungan outsourcing sama
Hubungan Basic (dasar)
Hubungan Preferred   (lebih baik)
Hubungan Strategic  (strategis)
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Alternatif Umum untuk Pengembang
sistem in-house

Pengembangan End-user

 Keuntungan pengembangan end-user
 Dorongan pengembangan end-user
 End-user development pitfalls


