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¡ Perencanaan pengembangan sistem informasi bertujuan
untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem
informasi apa yang akan dikembangkan. Sasaran -sasaran
yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan serta
mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang akan
melaksanakannya.

¡ Perencanaan sistem dapat mencakup keseluruhan unit bisnis
maupun secara departemen dengan memperhatikan misi
dari usaha bisnis tersebut. Untuk pengembangan sistem
yang relatif besar, biasanya dibentuk suatu tim yang terdiri
dari manajemen, user dan staff ahli teknologi informasi. Tim
tersebut ada yang berfungsi sebagai tim pengarah (steering
committee) atau berfungsi untuk menyetujui atau menolak
suatu proyek (Information System committee).



¡ Perencanaan sistem dimulai setelah adanya usulan baik dari
intern maupun ekstern, dilanjutkan dengan keputusan
manajemen. Bila menajemen menyetujui rencana/usulan
tersebut akan disusun suatu kerangka acuan kerja dan
anggaran. Setelah kerangka acuan kerja dan anggaran telah
ditetapkan, akan ditunjuk konsultan pelaksana (intern atau
ekstern) untuk mengajukan proposal. Proposal ini akan
dievaluasi untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak
atau tidak untuk dilanjutkan.



¡ Usulan perubahan sistem dari internal biasanya berisi :
Adanya permasalahan yang dihadapi sistem lama seperti
biaya operasional yang tinggi, pembuatan order yang sering
terlambat, dan laporan yang tidak up to date. Selain
masalah- masalah, usulan juga dapat berbentuk
penyempurnaan terhadap sistem yang ada seperti
peningkatan efisiensi atau kontrol. Usulan perubahan sistem
dari eksternal biasanya adalah konsultan dengan
menawarkan tehnologi baru atau adanya peraturan-
peraturan yang menyebabkan harus dilakukan
pengembangan atau penyempurnaan sistem.



¡ Usulan-usulan tersebut harus mendapat persetujuan dari

manajemen karena menyangkut biaya, perubahan sistem

kerja (uraian kerja dan tanggung jawab), keamanan data,

hubungan dengan pelanggan, dan sebagainya. Selain itu

dukungan dari manajemen untuk menjamin keberhasilan

sistem baru sangatlah berperan. Pengalaman menunjukan

banyak sistem yang baru tidak bekerja optimal karena tidak

mendapat dukungan sepenuhnya dari manajemen.



¡ Setelah mendapat persetujuan dari manajemen, selanjutnya
akan dibentuk tim yang dapat terdiri dari divisi-divisi yang
terkait untuk menyusun kerangka acuan kerja yang
menyangkut :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Sasaran Proyek
4. Ruang Lingkup Pekerjaan
5. Jangka Waktu Pelaksanaan
6. Prioritas Pekerjaan



¡ Berdasarkan kerangka acuan kerja diatas, disusunlah

anggaran/dana untuk hardware, software, pelatihan SDM,

pemeliharaan dan cadangan dana untuk keperluan yang

tidak terduga.



¡ Setelah semua kegiatan diatas diketahui, selanjutnya

diputuskan apakah pengembangan sistem informasi akan

dilakukan oleh perusahaan atau oleh pihak konsultan.

Setelah menetapkan pelaksana, diminta untuk memasukkan

proposal pelaksanaan sistem informasi sesuai dengan

kerangka acuan kerja. Proposal tersebut akan dievaluasi

untuk menetapkan apakah proyek tersebut layak

dilaksanakan atau tidak.



¡ Penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional,
teknis dan ekonomis. Dalam praktek, yang dominan dinila

¡ Kelayakan operasional, apakah secara operasional sistem yang
baru dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang
tersedia dan metode training yang ditawarkan, pelayanan purna
jual/pemeliharaan serta efisiensi dan efektifitas sistem baru.

¡ Kelayakan teknis, menyangkut apakah hardware/software yang
akan dikembangkan tersedia, jadwal pelaksanaan serta sistem
keamanan data.

¡ Kelayakan ekonomis, menyangkut biaya untuk membuat dan
menjalankan sistem baru serta keuntungannya yang akan
diperoleh dari sistem tersebut.i umumnya aspek ekonomisnya
(dana).




