
TUGAS ANALISIS DAN DESAIGN SISTEM INFORMASI 

Kelompok ENTITAS 

 

KebutuhanFungsional 

Kebutuhan fungsional atau functional requirement adalah deskripsi dari aktivitas-aktivitas dan layanan-

layanan yang harus disediakan oleh sistem. Dalam artian dalam suatu sistem memiliki kebutuhan sama hal 

nya dengan user, dimana kebutuhan suatu sistem itu tentunya akan mendukung daripada pengguna atau 

user sistem tersebut. Dalam sebuah sistem terdapat program yang akan membantu user dalam 

memecahkan masalahnya. Terdapat banyak sekali cara atau metode untuk mengetahui apa-apa saja yang 

sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah sistem. Berikut ini akan dijelaskan salah satu cara yang akan 

digunakan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh sebuah sistem untuk mendukung jalanya 

sistem tersebut : 

Requirements discovery terdiri dari teknik-teknik yang digunakan oleh system analyst untuk 

mengidentifikasi atau mengekstrak masalah-masalah sistem dan kebutuhan solusi dari komunitas user. 

 

Functional Requirement: fungsi atau fitur yang harus ada dalam sistem informasi untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis dan diterima oleh pemakai (user) 

Misal: sistem harus bisa menghitung jumlah penjualan per bulan per wilayah penjualan 

 

Kebutuhan Non Fungsional 

 

Sedangkan Non-Functional Requirement atau kebutuhan non-fungsional adalah deskripsi dari fitu-fitur, 

karakteristik, dan batasan-batasan yang lain yang mendefinisikan sistem yang memuaskan. Sedangkan 

Constraints atau batasan itu sendiri dalam sebuah sistem merupakan sesuatu yang membatasi fleksibilitas 

dalam mendefinisikan solusi untuk sebuah objective dan biasanya constraint tidak bisa diubah. Sedangkan 

Objective itu adalah pengukuran kesuksesan, merupakan sesuatu yang diharapkan untuk dicapai, jika 

diberikan sumber daya yang cukup. Setelah kita mengingat dan mengetahui kembali definisi dari 

kebutuhan fungsional serta kebutuhan non-fungsional nya serta apa itu constraint atau batasan serta 

objective, selanjutnya mari kita bahas sistem yang digunakan dalam Rawat jalan Klinik. 

 

 

Non Functional Requirement: uraian fitur, karakteristik dan atribut sistem yang membatasi usulan solusi. 

Misal: sistem harus user friendly. 

 

Contoh Kebutuhan Fungsional Rawat Jalan di Klinik 



 User dapat mencari semua kumpulan database inisial atau memilih subset dari database klinik 

tersebut 

 Sistem menyediakan tampilan yang tepat untuk user yang membaca dokumen dalam penyimpan 

dokumen dalam hal ini data penyediaan klinik . 

 Setiap pesanan dapat dialokasikan sebagai identifier yang unik (ORDER_ID) dimana user dapat 

meng-copy daerah penyimpan account permanent 

  

Kebutuhan Non-fungsional Rawat Jalan di Klinik 

 Mendifinisikan properti sistem dan batasan sistem, seperti kehandalah, waktu respon, 

kebutuhan penyimpan. Batasan misalnya kapabilitas perangkat I/O, representasi system dll 

 Kebutuhan proses juga menetapkan penggunaan sistem CASE khusus, bahasa pemrograman atau 

metode pengembangan 

 Kebutuhan non-fungsional lebih kritis daripada kebutuhan fungsional. Jika tidak dapat bertemu, 

sistem menjadi tidak berguna 

  

•         Kebutuhan fungsional system informasi klinik mencakup: 

–        Fungsi deskripsi kebutuhan 

–        Laporan baik hardcopy maupun softcopy 

–        Updating dan query online 

–        Penyimpanan data, pencarian kembali dan transfer data 

Fungsi dari sistem ini adalah : 

–        proses login untuk administrator 

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

–        proses pengelolaan data petugas, meliputi input, update dan delete 

–        proses pengelolaan data obat, meliputi input, update dan delete 

–        proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun pendaftaran untuk pasien lama. 

–        proses searching/pencarian data (data klinik, data pasien, data petugas, data obat (pembelian obat 

dan stok )) 

  

•         Kebutuhan Non Fungsional mencakup: 

–        Waktu respon 

–        Rata-rata waktu untuk kegagalan  

–        Kebutuhan keamanan 

–        Akses untuk pengguna yang tidak punya hak. 


