
SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

PTIK-UNJ SEMESTER 107 
SIFAT UJIAN : TAKEHOME 

 
 

PETUNJUK SOAL 

1. Jawablah pertanyaan sesuai dengan perintah dengan baik dan benar.  
2. Jawaban Soal dijawab dengan menggunakan Tulisan Tangan dan hasilnya 

difoto dengan resolusi yang cukup dan dikirim menjadi satu kesatuan dengan 
file yang lainnya.  

3. Jawaban Soal anda dikirim melalui sebuah File Zip yang [UTS 
UNJ_Nama_NIM].zip dan dikirimkan via email dosen.  

4. Jawaban diterima via email hari Selasa, 10 Oktober 2017 pukul 17.00 WIB Time 
Server.  

5. Segala bentuk pelanggaran akademik yang disengaja, akan diberikan sanksi kepada 
anda yang melanggar.  

 
 
 
A. SOAL ESSAY 
 

1. Jelaskan perlunya pengembangan system informasi dalam suatu organisasi? 
2. Gambarkan siklus hidup pengembangan sebuah sistem informasi. 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi pengembangan sistem dan 

sebutkan bentuk-bentuk metodologi pengembangan sistem tersebut serta 
kelebihan dan kekurangannya? 

4. Sebutkan pendekatan pengembangan sistem yang bias digunakan, bila 
dipadang dari : 
a. Metodologi yang digunakan 
b. Sasaran yang akan dicapai 
c. Cara menentukan kebutuhan dari sistem 
d. Cara pengembangannya 
e. Teknologi yang digunakan 

5. Sebutkan alat-alat dan teknik yang bisa digunakan dalam pengembangan 
siste? 

 
 
B. SOAL CASE STUDY 
 
Petunjuk : Baca kasus berikut ini dengan teliti sampai dimengerti, dan jawablah soal-
soalnya; 
 
Kasus : 
 



PT. Rachtamaya berniat mendirikan toko grosir semacam Indo Maret, Alfa, dan 
sejenisnya yang sudah ada, dengan nama dagang “TAMAYA Dept. Store.” Namun 
demikian, untuk memenangkan persaingan dengan toko-toko sejenis yang sudah ada, 
PT. Rachtamaya akan membuat para pengunjungnya mudah untuk mengakses 
informasi mengenai barang yang akan dicarinya. 

Informasi dari para pengunjung yang harus dapat dihasilkan oleh sistem 
komputerisasi adalah atas pertanyaan : 

(1) Ada atau tidak ada merek dan jenis barang yang akan dicari; 
(2) Bila ada, tampilkan pula informasi, masih ada berapa unit; 
(3) Di rak nomor berapa barang tersebut berada, dan; 
(4) Berapa harga per unitnya. 

 
Ada dua jenis pengunjung, yaitu Anggota (diberikan Kartu Anggota), dan 

pengunjung biasa (Pembeli). Untuk Anggota, setiap barang yang dibeli diberi 
potongan 5 persen, tetapi harus membayar uang iuran anggota sebesar seratus ribu 
rupiah per tahun. 

 
Setiap hari (setelah toko tutup), para Kasir diharuskan untuk melaporkan hasil 

kegiatannya kepada Pemilik yang berupa : 
(1) Berapa unit dari masing-masing barang yang terjual (telah dibayarkan 

kepadanya oleh pengunjung), dan; 
(2) Berapa uang yang masuk (yang diterimanya dari pengunjung). 

 
Karenanya, pemilik PT. ingin sekali membuat sistem informasi ini ke software 

house yang ada., agar ia dapat memantau keberadaan barang, aliran uang, dan 
keuntungan yang diperolehnya. 
 
Soal :  
 

1. Tuliskan file-file apa saja yang dibutuhkan toko tersebut (sekalian definisikan 
mana file yang berjenis master, dan mana file yang berjenis transaksi); 

2. Bila anda merancang Data Flow Diagramnya, mana saja yang merupakan isi 
dari Terminator; 

3. Field-field apa saja yang harus ada di file yang menjelaskan barang; 
4. Data flow apa saja yang masuk dan keluar dari Pengunjung ke sistem ?; 
5. Gambarkan Diagram E/R-nya (Entity/ Relationship Diagram). 

 


