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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Mempelajari suatu sistem informasi, maka pertama-tama kita harus 

mengetahui tentang sistem. Adapun beberapa definisi sistem antara lain : 

- Menurut Dr. Azhar Susanto (2007 : 18) mendefinisikan : 

sistem adalah kumpulan/grup dari bagian atau komponen apapun baik 

fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

- Sedangkan Abdul Kadir (2003 : 54)  

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu 

yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 

Berdasarkan definisi di atas, sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian 

yang saling berintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Elemen Sistem 

Raymond Mc Leod Jr. (2001 : 9) menyebutkan: 

Tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi 

ia merupakan suatu susunan dasar sebagaimana yang diperlihatkan dalam 

gambar berikut ini : 

 

 
 

Gambar 2.1.1 Elemen Sistem 

Sumber : Raymond Mc. Leod Jr., 2001 
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 Sumber daya input diubah menjadi sumber daya output. Sumber daya 

mengalir dari elemen input melalui elemen transformasi ke elemen output. Suatu 

mekanisme pengendalian memantau proses transformasi untuk meyakinkan 

bahwa sistem tersebut memenuhi tujuannya. Mekanisme pengendalian ini 

dihubungkan pada arus sumber daya dengan memakai suatu lingkaran umpan 

balik (feedback loop) yang mendapatkan informasi dari output sistem dan 

menyediakan informasi bagi mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian 

membandingkan sinyal-sinyal umpan balik dengan tujuan dan mengarahkan 

sinyal pada elemen input jika sistem operasi memang perlu diubah. 

 

2.1.3 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu : 

- Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu 

subsistem atau bagian dari sistem. Suatu sistem dapat memiliki suatu 

sistem yang lebih besar yang disebut supra sistem. 

- Batas Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas 

suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem itu 

sendiri. 

- Lingkungan Luar Sistem (environment) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem 

yang bersifat menguntungkan merupakan energi dari sistem, sehingga 

harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar sistem 

yang bersifat merugikan harus ditahan dan dikendalikan, agar tidak 

mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 
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- Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung yang 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke 

subsistem yang lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem akan 

menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya dengan melalui 

penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi 

dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

- Masukan Sistem (Input) 

Masukan (Input) merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan 

sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang 

dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input 

adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. 

- Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran (Output) merupakan hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 

Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau 

pada supra sistem. 

- Pengolah Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. 

- Sasaran Sistem (Objectives) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). 

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu 

sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 

 

2.1.4 Pengertian Informasi 

Dalam membentuk suatu sistem informasi, dibutuhkan komponen 

masukan berupa data-data, yang diperlukan sebagai komponen pembangun sistem 

tersebut. 
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- Menurut Abdul Kadir (2003 : 7) Yang dimaksud dengan Data adalah 

fakta mengenai objek, orang dan lain-lain. Data dinyatakan dengan 

nilai (angka, deretan karakter atau simbol). Setelah melalui suatu 

proses, data diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna 

informasi tersebut.  

Adapun definisi informasi adalah: 

- Menurut Abdul Kadir (2003 : 7) Informasi adalah hasil analisis dan 

sintesis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan 

sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai 

dengan kebutuhan seseorang. 

- Sedangkan menurut Raymond Mc Leod Jr. (2001 : 13) yang 

dimaksud dengan Informasi adalah data yang telah diproses, atau data 

yang memiliki arti. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah 

suatu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan data sehingga bermanfaat bagi 

seseorang (pengguna informasi). Kualitas informasi sangat dipengaruhi dan 

ditentukan oleh tiga hal, yaitu: 

1. Akurat, artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak bias atau menyesatkan, dan juga informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

2. Tepat pada waktunya, artinya informasi yang datang pada 

penerima tidak boleh terlambat, karena informasi yang sudah usang 

tidak akan mempunyai nilai lagi. 

3. Relevan, artinya informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya, dan relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu 

dengan yang lainnya berbeda. 

 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi 

Informasi merupakan komponen penting dalam suatu sistem. Informasi 

dibutuhkan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. 

Menurut Robert A. Leitch / K. Roscoe dalam Jogiyanto Hartono 

M.(2001 : 11) mendefinisikan Sistem informasi sebagai berikut : 

”Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
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menyediakan bagi pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan”. 

Sedangkan menurut Dr. Azhar Susanto (2007 : 55) mendefinisikan 

Sistem informasi sebagai berikut : 

”Sistem informasi adalah kumpulan dari sub sistem apapun baik fisik 

maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 

sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data 

menjadi informasi yang berarti dan berguna”. 

 

Berdasarkan definisi di atas, sistem informasi adalah suatu sistem yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi yang saling berhubungan dan 

bekerja sama untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan. 

 

2.2 Pemeliharaan Sistem Informasi 

 Setelah sebuah software berhasil dikembangkan dan diimplementasikan, 

akan terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil uji coba 

maupun evaluasi. Sebuah software yang dirancang dan dikembangkan dengan 

baik, akan dengan mudah dapat direvisi jika diperlukan. Salah satu faktor yang 

berkaitan dengan kemampuan software untuk menjalani perubahan adalah 

maintainability. Maintainability adalah usaha yang diperlukan untuk menemukan 

dan memperbaiki kesalahan (error) dalam software. Maintainability juga disebut 

sebagai pemeliharaan sistem (sistem maintenance). Pemeliharaan sebuah sistem 

teknologi informasi dapat dikatakan sebagian besar tergantung ketersediaan 

sumber daya manusia di bidang IT yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kompleksitas sistem yang dimiliki. 

Aspek maintainability atau pemeliharaan meliputi kegiatan pemonitoran, 

evaluasi, dan modifikasi sistem untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Tahap 

ini merupakan peninjauan pasca implementasi agar sistem yang dikembangkan 

sesuai dengan spesifikasi sistem yang ingin dibangun. Kesalahan dalam 

pengembangan atau penggunaan sistem dapat dikoreksi dalam tahap ini. 

Pemeliharaan ini juga meliputi perbaikan jika ada perubahan lingkungan 

eksternal. 
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Menurut Hariyowijoyoseno (2010), Pemeliharaan sistem informasi adalah 

suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan 

sistem yang ada. Pemeliharaan ini di perlukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya dapat optimal. 

Sedangkan menurut sumber lainnya Pemeliharaan sistem informasi merupakan 

tahap siklus terakhir dari SDLC (software development life cycle) atau dikenal 

pula dengan sebutan siklus pengembangan perangkat lunak. 

Tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) yaitu: 

a. Market research 

b. Mengumpulkan syarat-syarat untuk solusi bisnis yang diusulkan 

c. Menganalisis masalah 

d. Menyusun sebuah rencana atau desain untuk software-based solution 

e. Implementasi (coding) dari perangkat lunak 

f. Pengembangan  

g. Pemeliharaan dari perbaikan bug (Maintaining Information System) 

Sumber lain menyatakan bahwa pemeliharaan sistem informasi merupakan 

suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu 

sistem dalam, atau memperbaikinya sampai, suatu kondisi yang bisa diterima. 

Selain pengertian tersebut terrdapat pengertian lain mengenai System 

Maintainability (kemampuan pemeliharaan sistem) adalah kapasitas personil 

pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan, 

atau preventif. Semakin mudah suatu sistem dipelihara, semakin kecil pula tenaga 

dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara sistem. 

Semua sistem informasi dapat berubah sewaktu-waktu. 

PEMELIHARAAN SISTEM adalah kegiatan yang membuat perubahan 

tersebut. 

Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan 

berakhir masa hidupnya, sebagaimana dalam Gambar 2.2. Garis tebal yang 

menunjukkan pemeliharaan sistem menandakan bahwa tahap pemeliharaan sistem 

dari siklus hidup sistem melebihi waktu, tenaga dan biaya dari semua tahap siklus 

hidup penyusunan sistem (SDLC) yang digabung.  
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Gambar 2.2.1 Tahap pemeliharaan relative pada SDLC. 

 

 Umumnya sebagian besar besar informasi yang dihimpun sewaktu 

pemeriksaan pasca implementasi digunakan untuk melakukan pemeliharaan 

pendahuluan. Pemeriksaan periodik, audit dan permintaan para pengguna akan 

terus menjadi sumber utama untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa 

hidup sistem. 

 Setelah pemeliharaan sistem permulaan dilakukan seusai pemeriksaan 

pasca implementasi, biaya dan tenaga pemeliharaan sistem seharusnya berkurang. 

Tetapi setelah beberapa bulan atau tahun semakin banyak permintaan untuk 

perubahan akan dibuat yang memerlukan peningkatan jumlah biaya maupun 

tenaga. 

 Pada suatu hal, sistem ini lebih merepotkan dan memakan biaya untuk 

dikelola daripada harganya. Bila sebuah sistem menjadi problem nyata bagi para 

pengguna (pemakai) atau tersedia kesempatan baru, sistem ini akan diganti 

dengan sistem yang baru. 
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 Biaya pemeliharaan perangkat lunak telah terus menerus naik selama 25 

tahun terakhir. Beberapa perusahaan membelanjakan 80% atau lebih dari 

anggaran sistem mereka pada pemeliharaan perangkat lunak. Ini berarti bahwa 

timbunan aplikasi baru semakin menumpuk. Persyaratan pengguna baru tertinggal 

sampai dua tahun atau lebih. Sebenarnya, tidaklah sulit untuk memvisualisasikan 

perusahaan yang menjadi sedemikian tergantung pada pemeliharaan sehingga 

semua anggaran sistem digunakan untuk pemeliharaan, dan dengan demikian 

tidak satupun sistem baru dibangun. 

 

2.2.1 Tujuan Pemeliharaan Sistem Informasi 

 Pemeliharaan sistem informasi merupakan cara terbaik untuk menjaga 

efisiensi yang sudah ada. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita perlu 

melakukan pemeliharaan sistem informasi : 

 Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga 

kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. 

 Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai 

sistem (user). 

 Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar (perubahan 

bisnis). 

 Sistem perlu ditingkatkan. 

 Sistem terinfeksi malware aktif. 

 Sistem berkas corrupt. 

 Perangkat keras melemah. 

 Menyiapkan usulan rekayasa ulang. 

 Menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. 

 

Pemeliharaan sistem (system maintenance) bertujuan untuk: 

 Memperbaiki kesalahan 

Penggunaan software sistem dapat mengungkapkan kesalahan (bugs) dalam 

software program atau kelemahan  rancangan yang tidak terdeteksi dalam 

pengujian software sistem. Kesalahan-kesalahan ini dapat diperbaiki. 
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 Menjaga kemutakhiran (up date) sistem 

Perubahan-perubahan sebagai akibat berlalunya waktu mengharuskan modifikasi 

dalam rancangan atau perangkat lunak (software). 

 Meningkatkan sistem 

Saat manajer menggunakan sistem, mereka melihat cara-cara membuat 

peningkatan.  Saran-saran ini diteruskan kepada spesialis informasi yang 

memodifikasi sistem sesuai saran tersebut. 

Tujuan dari pemeliharaan sistem informasi adalah untuk : 

 Memperpanjang usia kegunaan asset dari sistem tersebut. Hal ini terutama 

penting dinegara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk 

mengganti ke sistem informasi yang baru, namun untuk negara maju lebih 

mengutamakan mengganti ke sistem baru dari pada memelihara, hal tersebut 

terkait dengan prestise dan keuntungan untuk mereka. 

 Menjamin ketersediaan optimum peralatan. 

 Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam 

keadaan darurat setiap waktu. 

 Menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Pemeliharaan Sistem Informasi 

 Pemeliharaan sistem informasi dapat digolongkan pada enam jenis, yaitu: 

1. Pemeliharaan Korektif 

Adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya 

dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi 

kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. 

Umumnya pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting atau 

bahaya yang memerlukan tindakan segera. Kemampuan untuk 

mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau malfungsi dengan cepat 

sangatlah berharga bagi perusahaan. 
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2. Pemeliharaan Adaptatif 

Dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau 

pemrosesan dan memenuhi persyaratan pengguna baru. Lingkungan 

tempat sistem beroperasi adalah dinamik, dengan demikian, sistem 

harus terus merespon perubahan persyaratan pengguna.  

3. Pemeliharaan Perfektif (Penyempurnaan) 

Mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas (kemampuan untuk 

dirawat). Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi 

persyaratan pengguna yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat 

perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga 

menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti 

cabang-cabang yang kadaluwarsa, membetulkan kecerobohan, dan 

mengembangkan dokumentasi. 

4. Pemeliharaan Preventif 

Terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk 

mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil 

pemeliharaan bekerja dalam sistem ini, mereka seringkali menemukan 

cacat-cacat (bukan kesalahan yang sebenarnya) yang menandakan 

permasalahan potensial. Sementara tidak memerlukan tindakan segera, 

cacat ini bila tidak dikoreksi di tingkat awal, jelas sekali akan 

mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk 

merawatnya di dalam waktu dekat. 

5. Memelihara Perangkat Lunak 

Perangkat lunak aplikasi mungkin terstruktur mungkin pula tidak atau 

mungkin didokumentasikan mungkin pula tidak.  Beberapa perangkat 

lunak yang tidak terstruktur dan tidak didokumentasikan mungkin 

hamper tidak dapat dipelihara. Sebenarnya salah satu sebab utama 

mengapa pemeliharaan sistem memerlukan anggaran sistem yang amat 

banyak adalah karena kenaikan tenaga yang dibutuhkan untuk 

mencoba memelihara perangkat lunak yang didokumentasikan serta 

diatur agar strukturnya tidak acak-acakan. Di lain pihak program 
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perangkat lunak yang tidak terstruktur dan tidak terdokumentasikan 

juga tidak dapat dipelihara. Seandainya suatu perubahan dalam operasi 

memaksa program itu untuk berubah maka program itu harus 

disingkirkan dan mau tidak mau dibuat program baru, hal tersebut 

menyia-nyiakan semua sumber yang dikeluarkan untuk membangun 

program asli yang tidak dapat dipelihara tersebut, dan tidak mungkin 

akan menanggung kerugian operasi bisnis dikemudian hari. 

6. Memelihara Perangkat keras 

Pemeliharaan perangkat keras terutama pemeliharaan preventif yang 

memerlukan reparasi, penggantian, atau penambahan suku cadang dan 

komponen untuk merestorasi atau menjaga agar perangkat keras tetap 

bekerja dengan baik. Komponen perangkat keras sistem informasi 

sebaiknya dicek dan diservis secara periodik. 

7. Breakdown Maintenance 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya suatu 

kerusakan atau kelainan pada sistem atau fasilitas operasional, 

sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi dalam hal ini, 

kegiatan maintenance sifatnya hanya menunggu sampai terjadi 

kerusakan dulu, baru kemudian diperbaiki. Maksud dari tindakan 

maintenance ini adalah agar sistem dan fasilitas operasional 

perusahaan dapat digunakan kembali dalam proses operasional, 

sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar. 

 

 Selain telah diketahui mengenai jenis-jenis pemeliharaan sistem informasi, 

terdapat pula cakupan dari pemeliharaan sistem informasi, yang terdiri dari: 

System Back-Up 

Membuat salinan atau copy untuk data-data penting perusahaan yang ada pada 

computer user maupun server ke dalam backup storage (External Disk). 
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System Optimization 

Melakukan Defragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada 

computer, serta memperbaiki kesalahan setting sehingga computer dapat berjalan 

normal. 

System Rebuild 

Membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor yang tidak 

disengaja, agar sistem dapat bekerja normal kembali. 

System Upgrade 

Menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan, serta melakukan testing stabilitas untuk hardware dan software. 

Training dan Pelatihan 

Memberikan pengarahan dan konsultasi kepada operator computer, sehingga 

operator dapat mengoperasikan computer sesuai dengan prosedur pengoperasian 

computer yang baik dan benar. 

Update Anti Virus dan Pembersihan Virus 

Melakukan Update Definition file Anti Virus sehingga anti virus yang ada dapat 

memproteksi komputer dari serangan virus, baik virus lama maupun virus baru, 

dan juga melakukan scaning virus serta membersihkan komputer dari Virus. 

System Security 

Pemasangan Firewall dan Sistem authentifikasi untuk pengamanan system dan 

data penting perusahaan dari orang luar yang tidak berkepentingan. 

 

2.2.3 Tahapan atau Cara Pemeliharaan Sistem Informasi 

 Perlakuan pemeliharaan sistem informasi dilakukan setelah tahap 

implementasi sistem tersebut. Sistem baru digunakan sesuai dengan keperluan 

organisasi, selama masa hidupnya sistem secara periodik akan ditinjau. Perubahan 

dilakukan jika muncul masalah atau jika ternyata ada kebutuhan baru. 

Selanjutnya, organisasi akan menggunakan sistem yang telah diperbaiki tersebut. 

Dan dalam mengelola pemeliharaan sistem informasi tersebut akan ditemukan 

hambatan, hambatan utamanya adalah mengelola manusia-nya baik sebagai user, 

owner ataupun sebagai pengembang sistem informasi. Prioritas utama untuk 
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mengarahkan pemeliharaan sistem adalah mengumpulkan sekelompok pemelihara 

yang berkompeten dan termotivasi, serta menyuplai mereka dengan perangkat dan 

sumber-sumber untuk melakukan pemeliharaan sistem yang terjadwal maupun 

tidak tejadwal. 

 Oleh karena itu, tahapan pemeliharaan sistem informasi harus dicermati 

penuh oleh manusianya. Langkah-langkah pemeliharaan sistem terdiri atas : 

1. Penggunaan Sistem 

Yaitu menggunakan sistem sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing 

untuk operasi rutin atau sehari-hari. 

2. Audit Sistem 

Yaitu melakukan penggunaan dan penelitian formal untuk menentukan 

seberapa baik sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerja. Hal semacam ini 

disebut penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seorang 

auditor internal. 

3. Penjagaan Sistem 

Yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap 

beroperasi dengan baik. Selain itu juga untuk menjaga kemutakhiran sistem 

jika sewaktu-waktu terjadi perubahan lingkungan sistem atau modifikasi 

rancangan software. 

4. Perbaikan Sistem 

Yaitu melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan (bugs) dalam 

program atau kelemahan rancangan yang tidak terdeteksi saat tahap pengujian 

sistem. 

5. Peningkatan Sistem 

Yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem ketika potensi peningkatan 

sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu biasanya adanya potensi 

peningkatan sistem tersebut terlihat oleh manajer kemudian diteruskan kepada 

spesialis informasi untuk dilakukan modifikasi sesuai keinginan manajer.  
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2.2.4 Prosedur Peningkatan Pemeliharaan Sistem Informasi 

 Prosedur atau aturan yang harus dimiliki untuk meningkatkan 

pemeliharaan (maintaining) sistem informasi, diantaranya adalah : 

 Menerapkan SDLC (System Development Life Cycle) dan SWDLC (Software 

Development Life Cycle). Aplikasi yang profesional dalam SDLC-SWDLC 

dan teknik maupun perangkat modeling yang mendukungnya adalah hal-hal 

keseluruhan yang terbaik yang dapat seseorang lakukan untuk meningkatkan 

maintainbilitas sistem. 

 Menspesifikasi definisi data standar. Trend kearah sistem manajemen database 

relasional mendasari dorongan ke normalisasi data dan definisi data standar. 

 Menggunakan bahasa pemrograman standar. Penggunaan bahasa pemograman 

standar. 

 Merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Programmer 

pemeliharaan dapat mengganti modul program jauh lebih mudah daripada jika 

ia berurusan dengan keseluruhan program. 

 Mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Modul biasa dari kode 

yang dapat digunakan kembali, dapat diakses oleh semua aplikasi yang 

memerlukannya. 

 Mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru dan komprehensif. 

Diperlukan sistem, pemakai, perangkat lunak dan dokumentasi operasi yang 

standar sehingga semua informasi yang diperlukan untuk beroperasi dan 

pemeliharaan aplikasi khusus akan tersedia. 

 Menginstall perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal test di dalam sentral 

repository sistem CASE atau CMS (change management system). Semua 

program, dokumentasi, dan data tes seharusnya diinstal dalam penyimpanan 

pusat dari sistem CASE (Computer-Aided Software Engineering atau 

Computer-Assisted Software Engineering). 

 

Setelah kita mengetahui prosedur atau aturan-aturan yang harus dilakukan 

dalam meningkatkan pemeliharaan sistem, sebaiknya kita mengetahui pula 
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mengenai Siklus Hidup Pemeliharaan Sistem Informasi atau yang lazim dikenal 

dengan System Maintaining Life Cycle (SMLC), tahapannya antara lain : 

 Permintaan perubahan. Permohonan pemeliharaan sistem didokumenkan 

dan dikumpulkan oleh seorang pengguna. Permohonan ini digunakan untuk 

mempersiapkan order pekerjaan (WO, Work Order) pemeliharaan. 

 Mengubah permohonan pemeliharaan menjadi suatu perubahan. Petugas 

pemeliharaan memiliki deskripsi sistem yang ada disamping sistem yang 

diinginkan. Mentransformasikan permintaan ke perubahan meliputi perbedaan 

diantara kedua sistem dan mengeliminasi perbedaan yang tepat. 

 Menspesifikasi perubahan. Perubahan dapat mencakup salah satu atau 

semua kode, data, prosedur, atau pun perangkat keras yang ada. 

 Membangun pengganti. Perubahan atau tambal sulam dalam program 

perangkat lunak, kecuali kalau sangat sederhana, dirancang dan dikode dalam 

suatu cara yang mirip dengan tahap perancangan dan pengkodean SWDLC. 

 Menguji pengganti. Soal-soal pengetesan yang digunakan dalam tahap 

penguji SWDLC yang tersimpan di repository sentral sistem CASE dapat 

digunakan untuk mengetes perangkat lunak setelah diganti. Tujuan pengetesan 

adalah untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi bahwa perubahan 

yang benar telah dibuat dan dibuat dengan benar. 

Pengujian regresi atau revalidasi mencoba mencocokkan bahwa fungsi sistem 

yang tidak diganti tetap berfungsi sebagaimana mestinya sebelum perubahan 

yang dikehendaki dilakukan. Jadi tes regresi memfokuskan pada integritas 

fungsional sistem. 

 Melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Bila perubahannya 

relative sederhana, langkah ini dapat dilewati. Sebaliknya, bila perubahan ini 

memperkenalkan cara baru tempat para pengguna melakukan pekerjaannya, 

pengguna ini harus dilatih. 

 Pengkonversian dan pelepasan ke operasi. Setelah sistem yang diperbarui 

lulus tes dengan baik, sistem itu siap dikonversi dan diluncurkan kembali 

beroperasi. 
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 Mengupdate dokumentasi. Semua dokumentasi yang berkenaan dengan 

kegiatan pemeliharaan harus diupdate untuk mencerminkan perubahan dan 

sistem baru untuk sistem. 

 Melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Setelah sistemnya beroperasi 

selama beberapa minggu (atau mungkin beberapa hari) seusai dilakukan 

pemeliharaan, petugas pemeliharaan harus melalukan pemeriksaan pasca 

implementasi untuk menentukan bahwa perubahan it uterus memenuhi 

keinginan penggunanya. 

 

Dan setelah diketahui tahapan-tahapan prosedur serta siklus peningkatan 

pemeliharaan sistem informasi maka perlu diketahui juga Pengaturan 

Pemeliharaan Sistem Informasi, diantaranya : 

 Menetapkan kegiatan pemeliharaan atau maintaining sistem informasi. 

 Mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem informasi yang tidak 

terjadwal. 

 Menggunakan sistem perangkat lunak Help Desk. 

 Mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem informasi. 

 Mengoptimalkan program pemeliharaan sistem 

 

2.2.5 Mengoptimalkan Program Pemeliharaan Sistem 

 Tujuan program pemeliharaan sistem yang terarah dengan baik adalah 

untuk mendapatkan biaya terendah dari jumlah total dua kuantitas: 

- Biaya pemeliharaan, yang meliputi tenaga kerja, material, suku cadang 

dan waktu computer. 

- Kerugian operasi yang disebabkan oleh penundaan, inefisiensi, atau 

produksi hasil-hasil yang tidak benar. 
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Gambar 2.2.2 Grafik yang menunjukkan program pemeliharaan sistem yang 

dioptimalkan 

 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.3, biaya gabungan terendah 

muncul dimana tingkat pemeliharaan dioptimalkan. 

Karena usaha pemeliharaan sistem dengan cerdik bertambah, kerugian 

operasi berkurang sampai biaya gabungan terendah dicapai. Pada poin ini tujuan 

program pemeliharaan yang terarah dengan baik tercapai. Usaha pemeliharaan 

sistem yang diperlukan, bila melampaui point ini menambah biaya total dan 

mengubah pemeliharaan sistem dari fungsi optimal dan penting menjadi sangat 

buruk. 

Tugas-tugas pemeliharaan preventif akan mempertinggi biaya 

pemeliharaan ketika pertama kali dimulai, sampai dampak menguntungkan tugas-

tugas ini mempunyai waktu yang berlaku. Kemudian total biaya harus mulai 

berkurang. 

Untuk beberapa bagian perangkat yang harganya hanya beberapa dollar, 

mungkin tindakan yang terbaik adalah tidak melakukan suatu pemeliharaan 

preventif. Daripada melakukan pemeliharaan preventif, adalah lebih efektif bila 

membiarkan bagian itu terus bekerja sampai hancur dan kemudian mereparasi 

atau menggantinya. Sebaliknya, perangkat keras dan perangkat lunak yang 
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harganya relatif lebih mahal, yang harus dioperasikan pada tingkat penurunan 

yang tidak dapat dicapai terendah karena kekritisan aplikasi yang mereka bantu, 

haruslah memiliki program optimalisasi pemeliharaan sistem yang seluruhnya 

agresif. 

 

2.2.6 Pendekatan untuk Menyusun Pemeliharaan Sistem 

 Tiga pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem yaitu:  

 Pendekatan Pemisahan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan 

 Pendekatan Gabungan : Menggabungkan personalia penyusunan 

dan pemelihara menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi 

 Pendekatan Fungsional : Variasi dari pendekatan gabungan dengan 

memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan 

menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun 

pemeliharaan. 

 

CASE Tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan 

membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan : 

 Rekayasa Maju (Forward engineering) 

 Rekayasa Mundur (Reverse engineering) 

 Rekayasa Ulang (Reengineering) 

 Restrukturisasi (Restrukturing) 

 Sistem Pakar Pemeliharaan (Maintenance expert system) 

   

2.3 Mengembangkan Perubahan Sistem Manajemen (Change 

Management System) 

Sistem Manajemen Berubah (CMS) yang komprehensif dapat membantu 

mengurangi kebingungan dan kerumitan pengembangan sistem baru dan 

pemaintainan sistem-sistem yang ada. CMS, yang bisa jadi merupakan bagian dari 

sistem CASE atau pun sebagai sistem yang berdiri sendiri, dapat pula 

menyediakan sebagian besar dari prosedur pemeliharaan. Model Umum CMS : 

- Membatasi akses ke sumber produksi dan kode objek. 
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- Mengurangi kesalahan dan mendesain cacat. 

- Mencegah keberadaan lebih dari satu versi program sumber dank ode objek 

dalam file master produksi. 

- Mengembangkan kualitas dan reliabilitas. 

- Mempertinggi keamanan dan kendali. 

- Mempertinggi produktivitas perangkat lunak. 

 

2.3.1 Resiko yang dihindari oleh CMS 

 CMS membantu sistem informasi menghindarkan hal-hal berikut ini : 

- Kekurangan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber-

sumber sistem informasi lainnya. 

- Ketidaklengkapan sejarah perubahan program. 

- Modul-modul program perangkat lunak terduplikasi. 

- Perubahan program perangkat lunak yang tidak sah. 

- Kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif dan terbaru. 

- Rendahnya kualitas dan reabilitas perangkat lunak. 

 

2.4 Software Maintenance 

Software maintenance adalah suatu aktivitas yang sangat luas, mencakup 

semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem perangkat lunak setelah perangkat 

lunak beroperasi (Martin, 1983 dalam Simarmata, 2010). Hal ini meliputi 

pengoreksian kesalahan, peningkatan, penambahan dan penghapusan kemampuan, 

adaptasi dalam perubahan kebutuhan data di lingkungan operasi, peningkatan dari 

pencapaian, kemampuan, atau kualitas yang lain. 

 

2.4.1 Karakteristik Software Berkualitas Menurut ISO 9126 

Menurut ISO (International Organization for Standarization) 9126, 

software berkualitas memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1.  Functionality 

Kemampuan software untuk menjalankan fungsinya sebagimana kebutuhan 

sistemnya.Sub karakteristik: suitability, accuracy, interoperability, security 
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2.   Realibility 

Kemampuan software untuk dapat tetap tampil sesuai dengan fungsi ketika 

digunakan. 

Sub karakteristik: maturity, fault tolerance, recoverability 

3.    Usability 

Kemampuan software untuk menampilkan performance relatif terhadap 

penggunaan sumberdaya. 

Sub karakteristik: Understanbility, Learnability, Operability, Attractiveness 

4.    Efficiency 

Kemampuan software untuk menampilkan performans relatif terhadap 

penggunaan sumberdaya. 

Sub karakteristik: Time behaviour, Resource Utilization 

5.    Portability 

Kemampuan software untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain. 

Sub karakteristik: Adaptability, Installability 

6.    Maintainability 

Kemampuan software untuk dimodifikasi (koreksi, adaptasi, perbaikan) 

Sub karakteristik: 

 Analyzability 

Analysability merupakan kemudahan untuk menentukan penyebab 

kesalahan. 

 Changeability 

Changebility merupakan kualitas lain dari Flexibility yang berarti 

kemudahan dilakukannya perubahan atau modifikasi terhadap software. 

 Stability 

Stability bukan berarti perangkat lunak itu tidak pernah berubah, tapi juga 

berarti terdapat resiko kecil pada modifikasi software yang memiliki 

dampak tidak terduga. 

 Testability 

merupakan kemudahan pengujian dan penilaian; apakah setiap unit software 

yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan user system tersebut. 
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2.5 Economic of Maintenance  

 Dalam melaksanakan kegiatan maintenance terdapat dua persoalan yang 

dihadapi oleh suatu perusahaan yaitu persoalan teknis dan persoalan ekonomis. 

Persoalan teknis adalah persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk 

menghilangkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerusakan atau kemacetan 

yang disebabkan karena kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. 

Tujuan yang akan dicapai dalam mengatasi persoalan teknis ini adalah untuk 

dapat menjaga atau menjamin agar produksi dapat berjalan lancer. 

 Sudah tentu dalam melaksanakan kegiatan maintenance disamping 

persoalan teknis, ditemui pula persoalan ekonomis. Persoalan ekonomis adalah 

persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan supaya 

kegiatan maintenance yang dibutuhkan secara teknis dapat efisien. Jadi dalam 

persoalan ekonomis yang ditekankan adalah efesiensi, dengan memperhatikan 

besarnya biaya yang terjadi, dan tentunya alternatif yang dipilih untuk 

dilaksanakan adalah yang menguntungkan perusahaan. 

 Tujuan program pemeliharaan sistem yang terarah dengan baik adalah 

untuk mendapatkan biaya terendah dari jumlah total dua kuantitas: 

- Biaya pemeliharaan, yang meliputi tenaga kerja, material, suku cadang 

dan waktu computer. 

- Kerugian operasi yang disebabkan oleh penundaan, inefisiensi, atau 

produksi hasil-hasil yang tidak benar. 

Biaya gabungan terendah muncul dimana tingkat pemeliharaan 

dioptimalkan. Karena usaha pemeliharaan sistem dengan cerdik bertambah, 

kerugian operasi berkurang sampai biaya gabungan terendah dicapai. Pada poin 

ini tujuan program pemeliharaan yang terarah dengan baik tercapai. Usaha 

pemeliharaan sistem yang diperlukan, bila melampaui point ini menambah biaya 

total dan mengubah pemeliharaan sistem dari fungsi optimal dan penting menjadi 

sangat buruk. 

Tugas-tugas pemeliharaan preventif akan mempertinggi biaya 

pemeliharaan ketika pertama kali dimulai, sampai dampak menguntungkan tugas-
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tugas ini mempunyai waktu yang berlaku. Kemudian total biaya harus mulai 

berkurang. 

Untuk beberapa bagian perangkat yang harganya hanya beberapa dollar, 

mungkin tindakan yang terbaik adalah tidak melakukan suatu pemeliharaan 

preventif. Daripada melakukan pemeliharaan preventif, adalah lebih efektif bila 

membiarkan bagian itu terus bekerja sampai hancur dan kemudian mereparasi 

atau menggantinya. Sebaliknya, perangkat keras dan perangkat lunak yang 

harganya relatif lebih mahal, yang harus dioperasikan pada tingkat penurunan 

yang tidak dapat dicapai terendah karena kekritisan aplikasi yang mereka bantu, 

haruslah memiliki program optimalisasi pemeliharaan sistem yang seluruhnya 

agresif. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, kita dapat menentukan mana yang 

terbaik secara ekonomis, apakah melakukan pemeliharaan preventif atau 

mereparasi dan menggatinya yang paling baik dilakukan dilihat dari faktor-faktor 

dan jumlah biaya yang akan terjadi. 

Disini kita harus melihat faktor-faktor dan jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan. Menurut T. Hani Handoko (2000:161), menghitung biaya-biaya 

dari maintenance dengan rumus-rumus sebagai berikut : 

1. Untuk menghitung preventive maintenance yaitu dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

Bn  = ekspektasi jumlah kerusakan dalam bulan. 

N  = jumlah CPU 

Pn  = probabilitas CPU rusak dalam periode n. 

2. Sedangkan rumus menghitung rata-rata umur mesin sebelum rusak atau 

rata-rata kehidupan mesin dengan cara : 
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Rata-rata kehidupan mesin :  

setelah perbaikan/pemeliharaan X probabilitas terjadinya kerusakan) 

3. Untuk menghitung breakdown maintenance dengan rumus : 

 

 Keterangan : 

 TCr  = biaya bulanan total kebijakan korektif. 

 NCr  = biaya perbaikan semua CPU. 

  = jumlah bulan yang diperkirakan antara kerusakan-

kerusakan. 

4. Kemudian membuat table perhitungan biaya bulanan total untuk setiap 

sub kebijakan preventive maintenance. 

Dari rumus-rumus diatas, barulah kita dapat mengetahui perbandingan-

perbandingan biaya dari preventive maintenance dengan breakdown 

maintenance, sehingga dapat ditentukan mana yang lebih ekonomis 

untuk instansi tersebut. 


