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MODUL 1 

PENGERTIAN SISTEM DAN ANALISI SISTEM 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa dapat memahami konsep system informasi, karakteristik, klasifikasi dan 

tim pengembang sistem. 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Definisi Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 

 Elemen Sistem: 

 Tujuan,Sistem 

 Setiap sistem memiliki tujuan (goal). Tujuan berfungsi sebagai 

pengarah system. Tiga tujuan utama SI (Hall, 2000): 

o untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, 

o untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, 

o untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan  

 Masukan, 

 Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi 

bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud (tampak 

secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud 

adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah 

informasi (misalnya permintaan jasa dari pelanggan). Pada sistem informasi, 

masukan dapat berupa data transaksi, dan data non-transaksi (misalnya surat 

pemberitahuan) 

 Keluaran, 

 Merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa 

berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya 
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 Proses 

 Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan 

menjadi keluaran  

Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti: 

o Meringkas data,  

o Melakukan perhitungan,  

o Mengurutkan data, dll 

 

 Mekanisme Pengendalian 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. 

 

 

 

 

 

 Umpan balik.  

Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai 

dengan tujuan. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari 

setiap pemakai: 

o Program yang salah diperbaiki 

o Program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki 

 

Tujuan Sistem 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal). Tujuan berfungsi sebagai pengarah 

system. Tiga tujuan utama SI (Hall, 2000): 

 untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, 

 untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, 

 untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan  

 

2. Klasifikasi Sistem 

 Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu 

komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut 

Masuka

n 
Proses Kelu

aran 

Mekani

sme 

 
Umpan 

balik 
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memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi 

dalam setiap sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa sistem, diantaranya yaitu: 

 Abstrak Vs. Fisik 

o Sistem abstrak (abstract system), Sistem abstrak adalah sistem yang 

berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.  

o Sistem fisik (physical system), Sistem fisik adalah sistem yang ada 

secara fisik. 

 Deterministik Vs. Probabilistik 

o Sistem tertentu (deterministic system), adalah sistem yang beroperasi 

dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sebagai keluaran 

sistem yang dapat dirmalkan. 

o Sistem tak tentu (probalistic system), adalah sistem yang kondisi masa 

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. 

 Terbuka Vs. Tertutup 

o Sistem terbuka (Open System) merupakan sistem yang berhubungan dan 

mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan 

dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Karena sistem 

ini merupakan sistem yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar 

atau merupakan sistem yang terbuka, maka sistem ini harus memiliki 

pengendalian yang baik, sehingga secara relatif tertutup, karena sistem 

yang tertutup akan secara otomatis akan terbuka untuk pengaruh yang 

positif saja. Contohnya sistem keorganisasian. 

o Sistem tertutup (Close System) kebalikan dari sistem terbuka, yaitu 

sistem yang tidak behubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari 

lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi, 

energi, ataupun informasi, dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya 

campur tangan dari lingkungan luar. Contohnya reaksi kimia dalam 

sebuah tabung. Secara teoritis sistem tersebut ada, akan tetapi pada 

kenyataanya sistem tersebut tidak sepenuhnya tertutup, yang ada 

hanyalah relatively close system (sistem yang relatif tertutup atau tidak 

sepenuhnya tertutup). 
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 Alamiah Vs. Buatan 

o Sistem Alamiah (Natural System) merupakan sistem yang terjadi karena 

proses-proses alam tanpa adanya campur tangan manusia, karena 

memang tidak ada campur tangan manusia dan merupakan proses yang 

alamiah. Contohnya seperti rotasi perputaran bumi, sistem tatasurya, dan 

lain sebagainya. 

o Sistem Buatan (Human Made System) merupakan sistem yang dirancang 

oleh manusia atau merupakan sistem yang proses terjadinya melibatkan 

campur tangan manusia. Sistem ini juga melibatkan mesin, sehingga 

sering kali disebut Human Machine System. Contohnya Sistem 

komputer. 

 

 Sederhana Vs. Kompleks 

 Dilihat dari tingkat kerumitannya sistem juga dapat dibagi menjadi 

sistem sederhana dan sistem kompleks. Contoh dari sistem sederhana yaitu 

sistem yang ada pada sepeda, sedangkan contoh dari sistem kompleks 

yaitu terjaddi pada otak manusia. 

 

D. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

Carilah contoh-contoh sistem informasi berbasis computer. 
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MODUL 2 

ANALISIS SISTEM 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa dapat Memahami konsep,langkah-langkah, cara identifikasi masalah, 

Kerja dari Sistem, Menganalisis hasil dan membuat laporan hasil analisis. 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Pengertian Analisis Sistem 

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya. 

� Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti karena beberapa hal : 

a. Adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama (ketidakberesan 

dan pertumbuhan organisasi) 

b. Untuk meraih kesempatan 

c. Adanya instruksi 

� Harapan dari Sistem yang baru 

o Ada peningkatan System. 

o Peningkatan berdasarkan analysis (PIECES) 

- Performance (kinerja) 

- Information (Informasi) 

- Economi (Ekonomi) 

- Control 

- Eficiensy 

- Service 
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� Langkah Menganalisis Sistem 

a. Identify (identifikasi masalah) 

1) Mengidentifikasi/mengenal masalah merupakan langkah pertama yang 

dilakukan dalam tahap analisis sistem.  

2) Masalah/problem dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang 

diinginkan untuk dipecahkan.  

3) Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat 

dicapai. 

b. Understand (memahami kerja dari sistem yang ada)  

 Yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat 

dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada 

beroperasi. 

c. Analyze (menganalisa sistem) 

 Yaitu menganalisis system. Langkah ini dilakukan berdasarkan data 

yang telah diperoleh dari hasil yang telah dilakukan. 

d. Report (membuat laporan hasil analisis) 

 Yaitu membuat laporan hasil analisis. 

 

D. Langkah Kerja 

(Sistem Informasi Rawat Jalan Poliklinik ABC) 

1. Identifikasi Masalah 

a. Permasalahan yang terjadi di Poliklinik ABC adalah sebagai berikut: 

1) Data-data yang disimpan di poliklinik masih berjalan manual, padahal 

Kebutuhan akan data-data pasien rawat jalan, rekam medis pasien serta 

dokter yang menangani tiap pasien meningkat 

2) Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu  pekerjaan, karena 

kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan 

(availability)  belum bisa terpenuhi 

3) Penyediaan data yang banyak menyebabkan overload data dan informasi 

kurang 
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b. Analisis Sistem 

1) Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan resiko 

yang cukup besar, seperti kebakaran, rusak atau bencana alam yang bisa 

mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga diperlukan sistem 

yang bisa menyimpan data lebih aman 

2) Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan 

(availability) menjadi alasan utama untuk penyediaan informasi yang akurat 

3) Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan 

juga kurang, karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data 

yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. 

4) Dari berbagai alasan yang telah diungkapkan di atas, maka pengembangan 

Sistem Informasi Rawat Jalan Poliklinik ABC ini dibuat untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. 

c. Analisis Kebutuhan 

Data yang dibutuhkan 

Data yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi ini adalah : 

◦ Data Pasien   : nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal 

lahir, agama, golongan darah. 

◦ Data Dokter  : nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal 

lahir. 

◦ Data Obat  : nama obat, jenis obat, aturan pakai, harga 

◦ Data Admin/Petugas : nama petugas, alamat, jenis kelamin, tanggal 

lahir. 

◦ Data Pemeriksaan : data pasien, data dokter, keluhan, diagnosa, 

perlakuan/pemeriksaan, data obat 

◦ Data Biaya  : data pasien, pemeriksaan, total harga obat  

*) untuk nomor_id, tidak dicantumkan disini tidak apa-apa, dicantumkan 

juga boleh 

d. Kebutuhan fungsional 

 Fungsi dari sistem ini adalah : 

◦ proses login untuk dokter dan petugas 

◦ proses pengelolaan data pasien, meliputi input, update dan delete 

◦ proses pengelolaan data dokter, meliputi input, update dan delete 
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◦ proses pengelolaan data petugas, meliputi input, update dan delete 

◦ proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun pendaftaran untuk 

periksa dilakukan oleh user petugas 

◦ proses searching/pencarian data (data pasien, data dokter, data petugas, 

data pemeriksaan, data obat) 

◦ proses pemeriksaan, dilakukan oleh user dokter 

◦ proses pemberian obat, dilakukan oleh petugas untuk diberikan kepada 

pasien 

 

E. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

Buatlah laporan analisis sistem informasi berbasis komputer 
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MODUL 3 

PERANCANGAN SISTEM SECARA UMUM 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa dapat Memahami pengertian, tujuan dan tahapan perancangan sistem serta 

personil yang terlibat dan tekanan-tekanan dalam merancang sistem. 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Perancangan Sistem 

• Verzello / John Reuter III  

Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem : Pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun 

implementasi : “menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk . 

• John Burch & Gary Grudnitski 

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

• George M. Scott 

Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa 

yang mesti diselesaikan ; tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, 

sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang 

bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 

 Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analis sistem telah 

mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya 

sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem 

tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. 

Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu : 
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a. Perancangan sistem secara umum / perancangan  konseptual, perancangan 

logikal / perancangan secara makro. 

b. Perancangan sistem terinci / perancangan sistem secara phisik. 

 

2. Tujuan Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan / Desain Sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap 

kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat (lebih condong 

pada desain sistem yang terinci) 

 

3. Personil yang Terlibat 

Analis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil, seperti : 

a. Spesialis pengendalian 

b. Personil penjamin kualitas 

c. Spesialis komunikasi data 

d. Pemakai sistem 

 

4. Perencanaan Sistem 

� Mempelajari masalah 

� Mengidentifikasi kendala-kendala sistem 

� Membuat studi kelayakan 

� Mempersiapkan usulan penelitian sistem  

� Menyetujui atau menolak penelitian 

� Menetapkan mekanisme pengendalian. 

 

Perencanaan sistem dapat terdiri dari: 

• Perencanaan jangka pendek  

       Periode 1 s.d. 2 tahun 

• Perencanaan jangka panjang  

       Periode sampai dengan 5 tahun 

 

5. Perancangan Output 
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 Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat dapat berupa 

hasil dari media keras atau media lunak. 

o Output intern ( internal output ) 

- laporan-laporan terinci 

- laporan-laporan ringkasan  

- laporan-laporan lainnya. 

o Output ekstern (eksternal output ) adalah output yang akan didistribusikan 

kepada pihak luar yang membutuhkan. 

- Faktur 

- Check 

- Tanda terima pembayaran  

 

6. Perancangan Input 

Alat input dapat digolongkan yaitu alat input langsung dan alat input tidak 

langsung. Alat input langsung adalah alat input yang langsung dihubungkan 

dengan CPU. 

� Input intern 

a. Input yang berasal dari dalam organisasi, contoh : 

b. Faktur penjualan 

c. Order penjualan 

� Input ekstern 

 

7. Perancangan Database 

Basis Data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya, seperti : 

- File Master     

- File Kerja 

- File Transaksi   

- File Sejarah 

- File Laporan 

- File Backup 

 

8. Seleksi Sistem 
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- Memilih  Penyedia  Teknologi     

- Kebutuhan  dari  teknologi  sistem  

- Meminta proposal dari  penjual 

- Menyaring  penjual 

- Mengevaluasi  penjual  yang lolos saringan 

 

D. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

1. Idetinfikasi personil-personil yang terlibat dalam pengembangan sistem, beserta 

job deskripsinya masing-masing.  

2. Merancang input, output dan databasenya 
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MODUL 4 

PERANCANGAN SECARA TERINCI 

A. Kompetensi 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

Komponen yang didesain secara Terinci 

1. Desain Output 

 Perancangan Bentuk Laporan / Report 

       Pedoman Perancangan Report: 

o Untuk laporan formal, sedapat mungkin dibagi menjadi tiga bagian 

utama yaitu : Judul laporan, tubuh laporan, dan catatan kaki yang berisi 

ringkasan, subtotal 

o Untuk laporan yang penting, gunakanlah kertas yang berkalitas baik, 

tidak mudah sobek serta tidak mudah kotor   

o Untuk tiap batas tepi laporan, sebaiknya diberi jarak 2 1/2 spasi 

o Gunakan spasi baris yang cukup 

o Untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan, ditulis dengan huruf    besar, tebal 

atau digarisbawahi 

o Gunakan huruf cetak yang jelas dan tidak membinggungkan  

o Laporan harus dibuat dan didistribusikan tepat pada waktunya, harus 

sederhana dan jelas, isi laporan harus akurat, distandardisasi  

 Pengaturan tata letak isi: 

o Bagi pemakai sistem digunakan untuk menilai isi dan bentuk output  

o Bagi programmer akan digunakan sebagai dasar pembuatan program  

o Pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dapat 

digunakan alat bagan tata letak printer dan kamus data output. 

 Bentuk Grafik 

a. Grafik GARIS 

� Beberapa kebaikan dari bagan garis : 
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     1. Dapat menunjukkan hubungan antara nilai dengan baik 

     2. Dapat menunjukkan beberapa titik 

     3. Tingkat ketepatannya dapat diatur sesuai dengan skala 

     4. Mudah dimengerti 

� Beberapa kelemahan dari bagan garis 

     1. Bila terlalu banyak garis/kurva, maka akan tampak ruwet 

        2. Hanya terbatas pada 2 dimensi 

        3. Spasi dapat menyesatkan 

b. Grafik BATANG 

 Beberapa kebaikan dari bagan batang 

   1. Baik untuk perbandingan 

   2. Dapat menunjukkan nilai dengan tepat 

   3. Mudah dimengerti 

 Beberapa kelemahan dari bagan batang 

    1. Terbatas hanya pada satu titik saja 

    2. Spasi dapat menyesatkan 

c. Bagan PASTEL/PIE CHART  

Beberapa kebaikan dari bagan pastel/pie chart :   

1.Baik untuk perbandingan 

2. Mudah dimengerti 

 Beberapa kelemahan dari bagan pastel : 

1. Penggunaannya terbatas 

2. Ketepatannya kurang 

3. Tidak dapat menunjukkan hubungan beberapa titik   

 

2. Input 

� Tinjauan Alat Input 

o alat input langsung : alat input yang langsung dihubungkan dengan 

CPU 

 Contoh : Keyboard, Mouse, Bar Code Reader, scanner dll 

o alat input tidak langsung :alat input yang tidak langsung dihubungkan 

ke CPU 

� Proses input dapat melibatkan tiga tahapan utama yaitu : 
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o  Data capture 

o  Data preparation  

o  Data entry. 

� Jenis Input 

o input ekstern : input yang berasal dari luar organisasi (faktur 

pembelian, kwitansi dari luar organisasi) 

o input intern : input yang berasal dari dalam organisasi (faktur 

penjualan, order penjualan dsb) 

� Langjah desain input 

1. Menentukan kebutuhan input dari sistem baru 

2. Menentukkan parameter dari input 

3. Pengkodean 

� Tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer 

dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan 

dengannya. 

� Petunjuk pembuatan kode : 

Mudah diingat, unik, fleksible, efisien, konsisten, distandarisasi, hindari 

karakter yang mirip, panjang kode harus sama. 

 

3. Dialog 

� Pedoman Perancangan Desain User Interface (DUID) 

a. Pemakai sistem harus dibuat sadar tentang apa yang harus dikerjakan  

selanjutnya. 

b. Layar dialog harus dibentuk sedemikian rupa sehingga informasi, instruksi 

dan bantuan selalu ditampilkan pada area yang sudah pasti. 

c. Di dalam jendela tubuh, dialog seharusnya dibatasi untuk satu ide saja tiap 

framenya. 

d. Paging dan scrolling dapat digunakan untuk menampilkan informasi di 

jendela tubuh. 

e. Berita, instruksi atau informasi di layar harus tetap ditampilkan  dalam 

waktu yang cukup lama 

f. Gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti untuk dialog 

g. Hindari penggunaan singkatan dan symbol 
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� Beberapa strategi membuat dialog layar komputer : 

 1. Menu 

 2. Kumpulan Instruksi 

  3. Dialog pertanyaan/ jawaban  

� Bagan Dialog Terdiri dari: 

1. Terdiri dari 2 simbol : simbol kotak yang menunjukkan apa yang akan 

ditampilkan selama dialog dan simbol panah yang menunjukkan urutan 

kapan suatu layar dialog ditampilkan.  

Suatu layar dialog dapat ditampilkan tergantung dari suatu kondisi atau 

seleksi yang   tertentu. Kondisi atau seleksi dapat berupa jawaban dari 

user atau pilihan dari suatu menu.    

 

4. Perancangan Teknologi 

� Tujuan : 

o menerima input,  

o menjalankan model,  

o menyimpan dan mengakses data,  

o mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara 

keseluruhan 

� Komponen Penyusun: 

o Perangkat keras (h/w) 

o Perangkat lunak (s/w) 

o Teknisi (b/w) 

� Langkah-langkah secara umum : 

o Menentukan jenis teknologi untuk sistem baru 

o Menentukan jumlah dari teknologi 

 

5. Perancangan Kontrol 

� Mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

(kesalahan atau kecurangan) 

� Pengendalian yang baik merupakan cara bagi suatu sistem informasi untuk 

melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan. 

� Dapat dikategorikan kedalam  
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- Pengendalian secara umum  : Pengendalian organisasi, dokumentasi, 

perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data dan komunikasi 

- Pengendalian Aplikasi : Pengendalian masukan, pengolahan dan 

keluaran. 

 

6. Proses  Database 

 

D. Langkah Kerja 

 

E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

Merancang interface baik untuk input data maupun outputnya menggunakan kaidah 

IMK 
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MODUL 5 

PERANCANGAN FLOWCHART 

A. Kompetensi 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Flowchart 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-

urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer 

untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan 

menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.  

Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya 

masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.\ 

 

2. Tujuan Flowchart 

a. Menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, 

terurai, rapi dan jelas 

b. Menggunakan simbol-simbol standar 

 

3. Simbol-simbol Flowchart 
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D. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

Merancang Flowchart system menggunakan MS. Visio 
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MODUL 6 

PENDEKATAN PERANCANGAN TERSETRUKTUR DATA FLOW 

DIAGRAM 

 

A. Kompetensi 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

 Yaitu diagram dengan notasi ini untuk menggambarkan arus dari data sistem. 

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana data 

tersebut disimpan. DFD merupakan alat ayang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur  (structured analysis dan design) 

DFD merupakan dokumentasi dari sistem yang baik 

 

2. Simbol DFD 

� Menurut Yourdan dan DeMarco 

 

 

 

� Menurut Gene dan Serson 

 

 

Keterangan : 

Eksternal Entity               Proses          Data Store             Arus Data 
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a. Eksternal Entity 

o Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem (boundary) yang 

memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya 

o Sistem akan menerima input dan menghasilkan output kepada 

lingkungan luarnya. 

o Kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat 

berupa orang, organisasi yang akan memberikan input atau menerima 

output dari sistem 

 

b. Arus Data 

o Arus data dalam DFD diberi simbol suatu panah 

o Arus data mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar 

o Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa input untuk 

sistem atau hasil dari proses sistem 

o Arus data sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Nama 

dari arus data dituliskan disamping garis panahnya 

o Contoh:  

 

 

 

c. Proses 

 Adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau 

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk 

dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Suatu proses dapat 

ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol empat persegi 

panjang tegak dengan sudut-sudutnya tumpul. 

 

d. Simpanan Data 

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa sebagai 

berikut: 

langganan a Proses order  
langganan 

1 
Order 

langganan
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Langganan

Manajer 
Kredit

Gudang

Pengiriman

0
Transaksi 
Penjualan

Order Langganan

Status Langganan

Faktur, tembusan kredit

Tembusan permintaan persediaan

1. Suatu file atau database di sistem komputer 

2. Suatu arsip atau catatan manual 

3. Suatu kotak tempat data di meja seseorang 

4. Suatu agenda atau buku 

Simpanan data di DFD dapat disimbolkan dengan sepasang garis 

horisontal pararel yang tertutup di salah satu ujungnya 

 

 

D. Langkah Kerja 

1. Pedoman Penggambaran DFD 

Gambarkan diagram konteks 

a. Gambarkan level teratas  

b. Gambarkan Overview diagram (Level 0) 

c. Gambarkan rinci dari over view (Level 1) 

d. Gambarkan rinci dari Level 1 dst 

 

 

- Contoh Diagram Kontek 
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- Contoh  Diagram Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkan diagram berjenjang untuk semua proses 

- Diagram berjenjang untuk mempersiapkan DAD level dibawahnya lagi. 

Contoh Diagram Berjenjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Proses order 

langganan

2 
Proses 

Verifikasi

3
Rekam 

transaksi dan 
posting

Langganan

Gudang

Pengiriman

Manajer 
Kredit

Order 
Langganan

Order 

penjualan

Order 
Langganan

Back Order
Order 

Penjualan

Buku Besar

Langganan

Piutang

Penjualan

Transaksi 
Barang

Persediaan

Order 

Penjualan

Status Langganan

Status langganan

Ringkasan penjualan

Tembusan permintaan persediaan

Faktur, tembusan kredit 
dan jurnal

Piutang langganan

Transaksi 
piutang

Detail penjualan

Detail transaksi 

barang

Barang dijualOrder penjualan

Rekam order

Rekam back order

0

Transaksi 
Penjualan

1
Proses order 
langganan

2 
Proses 

Verifikasi

3
Rekam 

transaksi dan 
posting

4
Laporan

1.1
Cek Order

1.2

Rekam Back 
Order

1.3
Order 

Penjualan

1.4

Faktur 
Penjualan

3.1
Rekam 

transaksi

3.2

Posting Buku 
besar

4.1
Laporan 
Order

4.2
Laporan Back 

Order

4.3

Laporan 
Penjualan
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E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

Merancang sistem menggunakan DFD. Software yang digunakan MS. Visio 

 

 

 

 

 

  



28 

 

MODUL 7 

DESAIN INTERFACE SISTEM INFORMASI 

 

A. Kompetensi 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Pengertian Interface  

Interface adalah antar muka antara pengguna dan sistem informasi. Sebagai sarana 

berkomunikasi antara pengguna dan system. Sebagai alat untuk memasukkan data 

dan sebagai alat untuk menghasilkan keluaran system. 

 Perancangan struktur menu : 

- Menggunakan diagram Hierarchy Input Proses Output (HIPO) 

- Alat dokumentasi program yang digunakan sebagai alat design teknik 

dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. 

- HIPO berbasis pada fungsi yaitu tiap-tiap modul didalam sistem digambarkan 

oleh fungsi utamanya. 

 Sasaran HIPO 

- Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi sistem  

- Untuk menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh program 

- Untuk menyediakan penjelesan yang jelas dari nput yang harus digunakan 

dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap 

tingkatan dari diagram-diagram HIPO  

- Untuk menyediakan output yan tepat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

pemakai 
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MODUL 8 

ANALISIS & PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK 

 

A. Kompetensi 

 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek 

   Tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem 

yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek, apakah benar 

kebutuhan yang ada dapat diimplementasikan menjadi sistem berorientasi 

objek. Analisis ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar 

memahami implementasi sistem yang berbasis atau berorientasi objek ,karena 

tanpa pemahaman ini maka sistem yang dihasilkan bisa jadi tidak realistis jika 

diimplementasikan. OOA (Object Oriented Analysis) biasanya menggunkan 

kartu CRC untuk membangun kelas-kelas yang akan digunakan atau 

menggunakan UML pada bagian diagram Use Case,diagram kelas dan diagram 

objek. Sebelum perkembangan UML ada beberapa bahasa pemodelan yang 

berkembang untuk memodelkan sistem berorientasi objek. 

 Bahasa pemodelan tersebut adalah: 

a. CRC (Component,Responsibility,Collaborator). 

Merupakan bagian dari Object-Oriented Programming, System, 

Languages And Application(OOPSLA). Dibuat untuk bakal yang akan 

menjadi kelas yang akan dianalisis. 

b. Metode Booch. 

Dikembangkan oleh Grady Booch terdiri dari diagram 

kelas,objek,transisi status, interaksi, modul dan proses. 

Contoh diagram kelas dari metode Booch. 
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c. OMT (Object Modelling Technique). 

 Dikembangkan oleh James Rumbaugh sebagai metode untuk 

mengembangkan sistem berorientasi objek dan untuk mendukung 

pemograman berorientasi objek. 

 

d. OOSE (Object Oriented Software Engineering). 

 Dikembangkan oleh Ivar Jacobson adalah metode disain berorientasi 

objek yang melibatkan use case. 

 

e. Metode Coad Yourdan. 

 Menyediakan sebuah diagram kelas, pembuatannya dengan langkah-

langkah berkut : 

 1. Mendefenisikan kelas dan objek 

 2. Mengidentifikasi struktur kelas dan objek. 

 3. Mendefenisikan subjek nama kelas. 

 4. Mendefenisikan atribut. 

 5. Mendefenisikan operasi/layanan (service).  

 

� Metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan UML . 

� Metode-metode yang sudah dibahas terdahulu menjadi dasar dalam 

pengembangan metode UML. 

 

2. Desain Berorientasi Objek 

 Adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem 

yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke disain pemodelan agar 

lebih mudah diimplementasikan dengan pemograman berorientasi objek. 

Pemodelan berprientasi objek biasanya dituangkan dalam dokumentasi perangkat 

lunak dengan menggunakan perangkat pemodelan berorientasi objek UML. 

Kendala dan permasalahan pembangunan sistem berorientasi objek biasanya dapat 

dikenali dalam tahap analisis. OOA & OOD dalam proses yang berulang- ulang 

sering kali memiliki batasan yang samar ,sehingga kedua tahapan ini  disebut 

OOAD (Object Oriented Analysis & Design). 
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3. Pemrograman Berorientasi Objek 

 Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat 

lunak yang mengorganisasikan perangkat  lunak sebagai kumulan objek yang 

berisi data dan operasi yang dilakukan terhadapnya.Metodologi berorientasi objek 

merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui 

pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek meliputi rangkaian 

aktivitas analisis berorientasi objek ,perancangan berorientasi objek,pemograman 

berorientasi objek dan pengujian berorientasi objek. Metode berorientasi objek 

banyak dipilih karena metodologi lama banyak menimbulkan masalah. 

 

4. Pengenalan UML 

 Pada perkembangan teknik pemograman berorientasi objek muncullah sebuah 

standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yaitu UML. 

UML muncul karena  adanya  kebutuhan pemodelan visual untuk 

menspesifikasikan, menggambarkan ,membangun  dari sistem perangkat lunak. 

UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML 

hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Secara fisik UML adalah 

sekumpulan spesifikasi yang dikeluarkan Object Management Group (OMG). 

� Jenis-jenis Diagram UML: 

a. Class Diagram 

Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut 

atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel –variabel yang 

dimiliki suatu kelas & operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang 

dimiliki suatu kelas. 

 Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan  

fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Susunan struktur kelas yang 

baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis kelas berikut : 

 Kelas Main  kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika 

sistem dijalankan. Kelas yang menangani tampilan Sistem  kelas yang 

mendefenisikan dan mengatur tampilan pemakai. Kelas yang diambil dari 

Pendefenisian Use Case   kelas yang menangani fungsi- fungsi yang harus 
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ada diambil dari pendefenisian use case. Kelas yang diambil dari 

Pendefenisian Data  Kelas yang digunakan untuk membungkus data . 

Simbol-simbol Class Diagram  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Use Case Diagram 

 Merupakan pemodelan untuk kelakuan  (behavioral) sistem yang akan 

dibuat. Use Case Diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada dalam sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi – fungsi 

itu. Ada dua hal utama pada Use Case Diagram yaitu Aktor dan Use Case. 

 Aktor merupakan orang,proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem yang akan dibuat diluar sistem. Use Case merupakan 

fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor. 

 Simbol-simbol Use Case Diagram: 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Activity Diagram 

 Menggambarka work flow (aliran kerja) atau aktivitas sebuah sistem. 

Menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor,jadi 

aktivitas yang dilakukan sistem. 
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d. State Machine Diagram 

 Menggambarkan  perubahan status dari sebuah mesin atau sistem. 

Perubahan tersebut digambarkan dalam sebuah graf berarah. Cocok 

digunakan untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem. 
Menggambarkan  perubahan status dari sebuah mesin atau sistem. Simbol 

State Machn Diagram 
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e. Squence Diagram 

Menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek.  

Dalam menggambarkan diagram ini harus diketahui objek-objek yang 

terlibat dalam sebuah use case beserta metode- metode yang dimiliki kelas. 

Simbol-simbol Squence Diagram 

 

 

D. Langkah Kerja 

 

E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

 

 

F. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 
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Panduan keselamatan kerja dan praktikum D3  1 

PENDAHULUAN 

 

Panduan ini menjelaskan tentang tata cara penggunaan fasilitas ruang 

kelas dan laboratorium praktek, posisi tubuh dan kesehatan serta 

kebiasaan kerja bagi para pengguna komputer. Selain itu, panduan ini 

memuat informasi tentang keamanan masalah listrik dan mekanis, yang 

berlaku untuk perangkat Komputer pada umumnya. 
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PERINGATAN 
 

PERINGATAN! Mungkin terdapat risiko cedera fisik yang parah akibat pola 

bekerja yang salah dengan komputer. Baca dan patuhi rekomendasi dalam 

Panduan ini untuk meminimalkan risiko cedera dan untuk meningkatkan 

kenyamanan Anda. 

Sejumlah studi telah mengemukakan, bahwa mengetik untuk jangka 

waktu yang panjang, pengaturan stasiun kerja yang tidak benar, 

kebiasaan kerja yang keliru, kondisi dan hubungan kerja yang membuat 

stres, atau masalah kesehatan Anda pribadi, dapat dikaitkan dengan 

kecederaan.  

Kecederaan ini antara lain:  

1. carpal tunnel syndrome [gejala kompleks yang disebabkan oleh 

setiap keadaan yang menekan saraf medianus dalam saluran karpal 

pergelangan tangan],  

2. tendinitis [peradangan tendon],  

3. tenosynovitis [peradangan sarung tendon] dan gangguan 

musculoskeletal [berkenaan dengan otot dan rangka]. 

Tanda-tanda peringatan gangguan ini terjadi pada tangan, pergelangan 

tangan, lengan, bahu, leher atau punggung, antara lain: 

1.  Mati rasa, rasa terbakar atau kesemutan 

2.  Rasa perih, sakit atau ngilu 

3.  Rasa nyeri, berdebar-debar atau bengkak 

4.  Kejang atau kaku 

5.  Rasa lemas atau dingin 

Gejala dapat dirasakan sewaktu mengetik, sewaktu menggunakan mouse, 

atau pada saat tidak bekerja dengan tangan, termasuk di malam hari 

ketika gejala-gejala ini membuat Anda terbangun dari tidur. 

Jika anda mengalami gejala tersebut, terasa nyeri atau gangguan terus-

menerus maupun terjadi berulang-kali, yang menurut Anda mungkin 

berkaitan dengan penggunaan komputer, Anda harus segera 

memeriksakan diri ke dokter ahli. Semakin dini masalah ini didiagnosis dan 
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diobati dengan benar, semakin kecil kemungkinan masalah ini 

berkembang menjadi kondisi kelumpuhan. 

Cedera pada praktek laboratorium dapat berupa: 

1. Luka lecet atau sayatan. 

2. Tersengat listrik 

3. Luka Bakar 

 



 

Panduan keselamatan kerja dan praktikum D3  4 

DAFTAR ISI 

 

Pendahuluan   ....................................................................................  i 

Peringatan   ....................................................................................  ii 

Daftar Isi  ....................................................................................  iii 

I. Panduan Umum  ............................................................  2 

II. Panduan Laboratorium Praktek  ......................................  5 

III. Panduan Penanggulangan  .............................................   6 

 



 

Panduan keselamatan kerja dan praktikum D3  1 

I.  PANDUAN UMUM 
 

A. Mengutamakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada ruang kelas 

dan laboratorium, diharapkan untuk mematuhi peraturan berikut: 

1. Menjaga Keamanan 

Dilarang membawa senjata api/tajam, dan cairan kimia yang 

mudah terbakar. 

2. Menjaga Perangkat kerja 

Dilarang merusak, menulis, dan membawa magnet berkekuatan 

besar karena dapat mengganggu kinerja PC. 

3. Menjaga Kebersihan 

Dilarang membawa makanan dan minuman yang dapat tumpah 

dan buanglah sampah pada tempatnya. 

 

B. Metode Penggunaan PC 

Untuk pengguna perangkat PC disarankan untuk  

1. Menyesuaikan posisi tubuh 

Duduklah dengan benar, bersandar dan jangan condong ke depan 

saat menggunakan PC, jangan terpaku pada satu posisi tubuh 

sepanjang hari, Pastikan Anda tidak bersandar terlalu jauh ke 

belakang. 

2. Variasikan posisi tubuh 

3. Mata 

SARAN 

a. Ingat untuk mengerdipkan mata 

b. Sewaktu melihat monitor, ingatlah untuk mengerdipkan mata 

Anda. Meskipun mengerdipkan mata adalah hal yang biasanya 

Anda lakukan tanpa berpikir, namun Anda bisa jadi kurang 

sering melakukannya sewaktu menggunakan komputer 

(sejumlah studi telah menunjukkan, bahwa pada komputer, 

rata-rata, orang mengerdipkan mata 1/3 dari biasanya). 

Mengedipkan mata akan menjaga agar mata Anda terlindungi 

dan terlumasi secara alami serta mencegah kekeringan, 

sumber ketidak-nyamanan yang umum.  

c. Sering mengistirahatkan mata dengan cara memfokuskan 

pada titik yang jauh. 
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Bekerja pada komputer untuk waktu yang lama bisa merupakan 

tugas yang menuntut penglihatan dan dapat menyebabkan mata 

Anda teriritasi dan letih. Oleh sebab itu, Anda harus memberikan 

perhatian khusus terhadap perawatan penglihatan, termasuk 

rekomendasi berikut ini: 

a. Mengistirahatkan mata Anda 

Sering-seringlah mengistirahatkan mata Anda. Secara berkala, 

berpalinglah dari monitor dan memfokuskan pada titik yang 

jauh. Hal Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk 

meregang tubuh, menarik napas dalam-dalam dan rileks. 

b. Membersihkan layar monitor dan kacamata 

Jagalah kebersihan layar monitor dan kacamata atau lensa 

kontak Anda. Jika Anda menggunakan saringan pengurang 

silau, bersihkan menurut petunjuk produsen. 

c. Memeriksakan mata Anda 

Untuk memastikan, bahwa penglihatan Anda terperbaiki 

secara memadai, periksakanlah mata Anda secara teratur 

pada spesialis mata. Jika Anda mengenakan lensa bifocal, 

trifocal atau progresif, mungkin Anda merasakan, bahwa Anda 

harus menahan posisi tubuh yang tidak nyaman untuk 

menggunakan kacamata saat bekerja dengan komputer. 

Sampaikan hal ini kepada spesialis mata Anda dan mintalah 

resep kacamata khusus yang sesuai untuk bekerja dengan 

monitor computer. 

 

4. Gunakan posisi ketik yang benar, hindari hal berikut: 

a. Jangan bertumpu pada pergelangan tangan Anda 

Sewaktu mengetik, jangan tumpukan atau menyandarkan 

pergelangan tangan pada permukaan meja kerja, paha atau 

sandaran telapak tangan (kadang  disebut sandaran 

pergelangan tangan). Menyandarkan telapak tangan seraya 

mengetik dapat berbahaya, karena pergelangan tangan serta 

jari-jari Anda dapat tertekuk dan tertahan. Cara ini juga dapat 

menyebabkan tekanan pada pangkal pergelangan tangan 

Anda. Sandaran pergelangan tangan didesain untuk 

menyediakan penopangan sewaktu Anda beristirahat sejenak, 

saat tidak sedang mengetik (misalnya, saat Anda membaca 

dari layar). 
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b. Jangan tekuk pergelangan tangan ke arah dalam. 

 
c. Jangan sandarkan telapak tangan atau menekuk pergelangan 

tangan ke bawah saat Anda mengetik. 

 
 

5. Aturlah ketinggian dan sudut pandang monitor, jangan melihat 

monitor dari samping 

6. Jangan posisikan papan ketik dan alat penunjuk pada tingkat dan 

jarak yang berbeda. 

 
 

7. Penggunaan Mouse 

HINDARI! : Jangan cengkeram atau menjepit mouse kuat-kuat. 

SARAN: 

a. Kenyamanan menunjuk 

Sewaktu menggunakan mouse, trackball, atau alat penunjuk 

yang lain, jangan dicengkeram dan klik tombol dengan 
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sentuhan ringan. Jagalah agar tangan dan jari tetap rileks 

sepanjang waktu baik sewaktu aktif menggunakan alat atau 

sekadar meletakkan tangan pada alat selagi berhenti sejenak. 

Untuk waktu istirahat yang lebih lama, lepaskan dan rilekskan 

tangan dan jari Anda. 

b. Bertukar tangan 

Untuk mengistirahatkan tangan, mungkin Anda bisa 

menggunakan tangan yang satunya lagi untuk mengendalikan 

mouse atau trackball. Gunakan seluruh tangan dan bahu 

untuk menggerakkan mouse, jangan hanya sandarkan 

pergelangan tangan Anda. Jangan menyandarkan atau 

menumpukan pergelangan tangan sewaktu menggunakan alat 

penunjuk; biarkan pergelangan tangan, lengan dan bahu Anda 

bebas bergerak. 

c. Pergelangan tangan harus tetap berada pada posisi nyaman 

yang netral dan alat penunjuk sejajar dengan lengan bawah 

Anda. 

d. Jangan gerakkan alat penunjuk terlalu jauh dari papan ketik 

karena ini menyebabkan Anda harus menekuk pergelangan 

tangan ke samping. 

 
8. Penggunaan LCD projector 

Hindari hal berikut: Menatap langsung ke arah proyektor yang 

sedang menyala. 

Set tingkat contrast dan brightness sesuai keadaan pencahayaan. 

Matikan lampu /redupkan pencahayaan jika tampilan dari LCD 

tidak memadai. 
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II. PANDUAN LABORATORIUM PRAKTEK 

 

Bagian panduan ini untuk pelaksanaan kuliah praktek bongkar-pasang 

perangkat computer dan jaringan. 

 

Untuk keselamatan anda, mohon patuhi  ketentuan berikut: 

1. Pembongkaran 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

membongkar. 

b. Selalu "grounding" kan tubuh anda dan perangkat yang 

dibongkar sebelum menyentuh komponen computer, hal ini 

mencegah tersengat listrik statis. 

c. Berhati-hati saat melepas komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

d. Gunakan peralatan yang tepat untuk pekerjaan yang spesifik. 

Jangan gunakan perangkat bantu (obeng/tang) yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 

e. Letakkan komponen yang telah dilepas pada tempat yang 

disediakan. 

 

2. Pemasangan 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

instalasi 

b. Berhati-hati saat memasang komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

c. Berhati-hati saat menggunakan peralatan, khususnya tang 

crimping, dan obeng, pisau (memiliki sisi tajam). 

d. Jangan memaksakan instalasi suatu komponen, jika tidak bisa 

terpasang, segera hubungi instuktur. 
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III. PANDUAN PENANGGULANGAN 
 

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi 

kecelakan atau kesalahan. 

1. Jika perangkat mengalami hubungan singkat 

Jika perangkat mengeluarkan asap, dan atau percikan api, segera 

putuskan hubungan listrik ke perangkat  dan menghubungi petugas / 

instruktur. 

2. Jika perangkat terbakar 

Segera padamkan dengan fire extinguisher yang tersedia. Atau 

segera laporkan pada petugas 

3. Jika perangkat tidak bekerja (hardware) 

Segera laporkan kepada instruktur  dan atau asisten lab petugas, 

jangan berusaha untuk memperbaikinya sendiri. 

4. Jika mengalami luka mekanis (lecet /tergores) segera hubungi 

instruktur (jika saat kelas berjalan) dan melakukan pengobatan. 

5. Jika mengalami luka bakar, segera lakukan pertolongan pertama dan 

meminta bantuan medis. 

 

 

 

 

 

 

 


