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BAB 16 
IMPLEMENTASI SISTEM 

 

 
 

16.1 Implementasi sistem 
Tahapan   implementasi   sistem   dapat   terdiri   dari   langkah- 
langkah berikut ini: 

• Menerapkan rencana implementasi 

• Melakukan kegiatan implementasi 

• Tindak lanjut implementasi 

 
16.1.1 Menerapkan rencana implementasi 
Supaya kegiatan implementasi nantinya dapat beroperasi sesuai 
dengan yang diharapkan, maka suatu rencana implementasi . 
Sehingga rencana implementasi merupakan kegiatan awal dari 
tahap implementasi sistem.   Rencana implementasi 
dimaksudkan   untuk    mengatur biaya dan waktu yang 
dibutuhkan. Dalam tahapan ini  biaya  yang  dibutuhkan 
dikalkulasi dalam bentuk anggaran biaya. Angggaran biaya 
inilah yang digunakan untuk kendali terhadap biaya-biaya yang 
dikeluarkan.  Waktu  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan 
tahapan-tahapan pekerjaan juga perlu ditentukan disini. Lebih 
jauh tentang penjadwalan akan di bahas pada modul tersendiri. 

 
16.1.2 Kegiatan Implementasi 
Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang 
sudah  direncanakan  dalam  rencana  implementasi.  Kegiatan 
yang dilakukan dalam tahapan implementasi adalah : 

• Pemilihan dan pelatihan personil 
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• Pemilihan  tempat  dan  instalasi  perangkat  lunak  dan 

perangkat keras. 

• Pemrograman dan pengetesan program 

• Pengetesan sistem 

• Konversi sistem. 
16.1.3 Pemilihan dan pelatihan personil 
Personil   yang   dipilih   dapat   berasal   dari   2   sumber   yaitu 
karyawan yang telah ada  dari perusahaan atau calon karyawan 
yang berasal dari luar. 

 
Pelatihan karyawan 
Ada beberapa pendekatan pelatihan yaitu: 

• Ceramah/seminar 

• Pelatihan prosedural 

• Pelatihan tutorial 

• Simulasi 

• Latihan langsung di pekerjaan (on-the-job-training) 

 
16.1.4  Pemilihan tempat  dan  instalasi perangkat lunak  dan 
perangkat keras. 
Jika peralatan baru akan dimiliki, maka tempat atau ruangan 
untuk  hardware  baru  harus  juga  dipersiapkan.  Sistem  yang 
besar membutuhkan tempat dan lingkungan yang harus 
diperhitungkan, misalnya dengan pemasangan AC, penerangan, 
pendeteksi kebakaran, UPS, telepon dan lain sebagainya. 
Langkah selanjutnya adalah menginstall harware dan 
softwarenya. 
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16.2 Pengetesan Sistem 
 

16.2.1 Filosofi testing 
Sangat  berbahaya hanya  mengetes  modul-modul awal  tanpa 
perencanaan testing secara keseluruhan. 
Akan  cukup  sulit  untuk  untuk  menghasilkan  serangkaian 
urutan kejadian yang menyebabkan error 
Testing harus dilakukan secara sistematis dan hasilnya 
didokumentasikan dengan cermat. 

16.2.2 Kategori testing 

a. Stub testing 
Tes struktur kendali sebelum semua modul dituliskan 

 

 
 

b. Unit testing 
Tes setiap modul untuk menjamin setiap modul menjalankan 
fungsinya dengan baik. Ada 2 metode untuk melakukan unit 
testing yaitu : 
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Black Box Testing 
Terfokus  pada  apakah  unit  program  memenuhi  requirement 
yang disebutkan dalam spesifikasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White-Box Testing 
Melihat ke  dalam modul untuk meneliti kode-kode program 
yang ada, dan menganalisa apakah ada kesalahan atau tidak. 
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c.Integration testing 
Tes interaksi dari modul-modul untuk menjamin bahwa mereka 
bekerja dengan baik. Integration test terdiri dari serangkaian tes 
sebagai berikut: 

Ujicoba Antarmuka 
Ujicoba setiap fungsi dari interface 
Ujicoba skenario pengguna 
Pastikan setiap skenario berjalan dengan baik 
Ujicoba aliran data 
Uji setiap proses dalam langkah per-langkah 
Ujicoba interface sistem 
Pastikan data mengalir antar proses 

 

 
 

d.System testing 
Tes untuk menjamin softare bekerja dengan baik sebagai bagian 
dari keseluruhan sistem. 

 
e.Requirements Testing 

Pastikan bahwa integrasi sistem tidak menyebabkan kesalahan. 
Tes ini terdiri dari serangkaian testing yaitu: 
Usability Testing 
Uji bagaimana sistem sudah bebas dari kesalahan dan mudah 
digunakan 
Security Testing 
Pastikan fungsi-fungsi keamanan berjalan dengan baik 
Performance Testing 
Pastikan  bahwa  sistem  bekerja  dengan  baik  pada  aktivitas 
pekerjaan dengan volume besar 
Documentation Testing 
Uji apakah dokumen yang dihasilkan sudah benar dan sesuai 
dengan yang dibutuhkan 
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e.Acceptance testing 
Tes untuk menjamin bahwa sistem telah melayani kebutuhan 
organisasi 

•Alpha Testing 
Tes  ini  dilakukan oleh  user  untuk  menjamin bahwa  mereka 
menerima sistem, tes dilakukan dengan menggunakan data tes . 

 

•Beta Testing 
Pengujian dengan menggunakan data riil, bukan data tes. User 
sesungguhnya memonitor kesalahan yang terjadi atau 
perbaikan yang dibutuhkan. 


