
Tahap Penerapan

 Penerapan merupakan kegiatan memeperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik
dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja.

 Merencanakan Penerapan

 Mengumumkan Penerapan

 Mendapatkan Sumber Daya Perangkat Keras

 Mendapatkan Sumber Daya Perangkat Lunak

 Menyiapkan Database

 Menyiapkan Fasilitas Fisik

 Mendidik Peserta dan Pemakai

 Menyiapkan Usulan Cutover

 Menyetujui atau Menolak Masuk ke Sistem Baru

 Masuk ke Sistem Baru



Tahap Penggunaan

 Tahap penggunaan terdiri dari 3 langkah :

 Mengunakan Sistem

 Audit Sistem

 Memelihara Sistem

 Menyiapkan Usulan Rekayasa Ulang

 Menyetujui atau Menolak Rekayasa Ulang Sistem



Menempatkan Siklus Hidup Sistem dalam Prespektif

 Demi memberi respon yang lebih baik bagi kebutuhan pemakai, spesialis 

informasi telah membuat modifikasi pad SLC sehingga waktu yang 

diperlukan untuk menerapkan sistem dikurangi. Dari banyak modifikasi 

yang dicoba, dua hal mendapatkan banyak perhatian. Kedua hal 

tersebut adalah prototyping dan Rapid Application Development atau 

RAD



Prototyping

 Prototipe memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial 

tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses 

menghasilkan sebuah prototipe disebut prototyping.

 Jenis-jenis Prototipe

 Prototipe Jenis I

 Prototipe Jenis II



Pengembangan Prototipe Jenis I

 Langkah-langkahnya sebagai berikut :

 Mengidentifikasikan kebutuhan pemakai.

 Mengembangkan Prototipe.

 Menentukan apakah prototipe dapat diterima.

 Menggunakan Prototipe.



Pengembangan Prototipe Jenis II

 Langkah-langkahnya sebagai berikut :

 Mengidentifikasikan kebutuhan pemakai.

 Mengembangkan Prototipe.

 Menentukan apakah prototipe dapat diterima.

 Mengkodekan Sistem Operasional.

 Menguji sistem operasional.

 Menentukan jika sistem operasional dapat diterima.

 Menggunakan sistem operasional



Prototyping dan Siklus Hidup Pengembangan Sistem

 Bagi sistem berskala kecil, prototyping dapat menggantikan siklus hidup

pengembangan sistem. Namun, bagi sistem berskala besar atau sistem

yang mempengaruhi unit organisasi yang besar, prototyping dipadukan

dengan SDLC. Misalnya, prototyping dapat digunakan dalam tahap

analisis untuk membantu para pemakai mendefinisikan kebutuhan

informasi mereka dan dalam tahap rancangan untuk mengevaluasi

konfigurasi sistem alternatif.



Daya tarik Prototyping

 Pemakai maupun spesialis informasi menyukai prototyping, untuk alasan-

alasan berikut :

 Komunikasi antara analis sistem dan pemakai membaik.

 Analis dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan

pemakai.

 Pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan sistem.

 Spesialis informasi dan pemakai menghabiskan lebih sedikit waktu dan

usaha dalam mengembangkan sistem.

 Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang 

diharapkannya.



Potensi Kegagalan Prototyping

 Prototyping bukannya tanpa potensi kegagalan, yaitu :

 Ketergesaan untuk membuat prototipe mungkin menghasilkan jalan pintas

dalam definisi permasalahan, evaluasi alternatif, dan dokumentasi.

 Pemakai mungkin sangat tertarik dengan prototipe tersebut sehingga

mereka mengaharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional

itu.

 Prototipe jenis I mungkin tidak seefisien sistem yang dikodekan dalam

bahasa pemrograman.

 Hubungan komputer-manusia yang disediakan oleh peralatan prototyping 

tertentu mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik.



LANJUT

 Penerapan yang Mempunyai Prospek yang Baik untuk Prototyping

 Prototyping bekerja paling baik pada penerapan-penerapan dengan
karakteristik sebagai berikut :

 Risiko tinggi

 Pertimbangan Interaksi pemakai

 Jumlah pemakai banyak

 Dibutuhkan Penyelesaian yang cepat

 Perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek

 Sistem yang inovatif

 Perilaku pemakai yang sukar ditebak



Pengembang Aplikasi Cepat

 Metodologi yang memiliki tujuan yang sama seperti prototyping, yaitu

memberi respon yang cepat terhadap kebutuhan pemakai, tetapi dalam

lingkup yang lebih luas adalah pengembang aplikasi cepat. (rapid 

application development = RAD).

 RAD adalah istilah yang dibuat oleh James Martin, seorang konsultan

komputer dan pengarang, untuk siklus hidup pengembangan yang 

ditujukan guna menghasilkan sistem secara cepat tanpa mengorbankan

kualitas.

 RAD adalah seperangkat strategi, metodologi dan peralatan yang 

terintegrasi yang ada dalam satu kerangka kerja menyeluruh yang disebut

information engineering



Unsur-unsur Penting RAD

 RAD memerlukan empat unsur penting :

 Manajemen

 Manusia

 Metodologi

 Peralatan


