
METODE SDLC (Systems Development Live Cycle) 

Metode pengembangan sistem  SDLC (Systems Development Live Cycle) yang merupakan metode 

umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan usaha analisis dan desain. SDLC 

meliputi fase-fase sebagai berikut : 

1. Identifikasi dan Seleksi Proyek 

Merupakan langkah pertama dalam SDLC keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh sistem: 

identifikasi, analisis, prioritas, dan disusun ulang. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang harus 

dilakukan, diantaranya: 

 Mengidentifikasi proyek yang potensial 

 Melakukan klasifikasi dan meranking proyek 

 Memilih proyek untuk dikembangkan 

Tahapan ini akan menghasilkan laporan kelayakan yang berisi definisi masalah dan rangkuman tujuan 

yang ingin dicapai dari proyek yang dipilih. 

2. Inisiasi dan Perancangan Proyek 

Pada tahapan ini detentukan secara detail rencana kerja yang harus dikerjakan, durasi yang diperlukan 

masing-masing tahapan, sumber daya manusia dan perangkat lunak, perangkat keras. Tahapan ini 

menghasilkan jadwal pelaksanaan proyek. 

3. Tahapan Analisis 

Tahapan analisis adalah tahapan dimana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti 

diusulkan. Dalam tahapan ini dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah, dan kesempatan 

didefinisikan, dan  rekomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan atau mengganti 

sistem yang sedang berjalan diusulkan. Tujuan utama dari fase analisis adalah untuk memahami dan 

mendokumentasikan kebutuhan bisnis (business need) dan persyaratan proses dari sistem baru. Ada 

beberapa aktivitas utama dalam fase ini: 

 Pengumpulan informasi 

 Mendefinisikan sistem requirement 



 Memproiritaskan kebutuhan 

 Menyusun dan mengevaluasi alternatif 

 Mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen 

 Tahapan Desain 

Tahapan desain adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi 

sistem yang riil. Tahapan desain dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

4. Desain Logis 

Hasil dari tahapan ini adalah : 

 Deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. 

 Deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem, meliputi : Input (data apa saja yang menjadi input), 

Output (informasi apa saja yang menjadi output), Process (prosedur apa saja yang harus 

dieksekusi untuk mengubah input menjadi output). 

Tahapan desain logis biasanya menghasilkan beberapa dokumen, diantaranya dokumen model data, 

dokumen model proses, rancangan tabel, hierarki antar modul, sampai desain antar muka dari sistem 

yang akan dibuat. 

5. Desain fisikal 

Pada tahap ini aktivitas coding dilakukan. Adapun output dari sistem ini adalah : 

 Deskripsi teknis, mengenai pilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang 

digunakan. 

 Deskripsi detail dari spesifikasi sistem meliputi: Modul-modul program, File-file, Sistem 

jaringan, Sistem perangkat lunak. 

Pada tahapan desain, ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan, yaitu : 

 Merancang dan mengintegrasikan jaringan 

 Merancang arsitektur aplikasi 

 Mendesain antar muka pengguna 

 Mendesain sistem antar muka 

 Mendesain dan mengintegrasikan data database 



 Membuat prototype untuk detail dari desain 

 Mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem 

 Implementasi 

Pada tahapan ini hal yang perlu dilakukan adalah : 

 Testing, yaitu menguji hasil kode program yang telah dihasilkan dari tahapan desain fisik. 

 Instalasi. Setelah program lulus uji coba, maka perangkat lunak dan perangkat keras akan 

diinstal pada organisasi atau perusahaan klien dan secara resmi mulai digunakan untuk 

menggantikan sistem lama. 

Output dari tahapan ini adalah : source code yang error free, prosedur pelatihan dan buku panduan. 

6. Pemeliharaan 

Merupakan langkah terakhir dari SDLC dimana pada tahapan ini sistem secara sistematis diperbaiki 

dan dikembangkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. 

Perbaikan yang dilakukan tingkatannya bisa sangat variatif, mulai dari memperbaiki program yang 

crash hingga berfungsi kembali sampai pada penambahan modul-modul program yang baru sebagai 

jawaban atas perubahan kebutuhan pengguna. 
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