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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb yang memiliki 

seluruh sifat-sifat Maha Sempurna, karena atas ridho-Nya maka akhirnya selesai 

sudah proses penulisan buku ini.  

Buku Sistem Informasi Manajemen ini sangat penting untuk dibaca 

mengingat di era modernisasi seperti saat ini mengharuskan organisasi responsif 

terhadap perubahan lingkungan yang sangat dinamis dan kritis. Salah satu bentuk 

responsifitas organisasi adalah dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, 

efisien dan akurat. Pelayanan prima (execellence service)  merupakan prioritas yang 

harus dilakukan organisasi dalam memuaskan pelanggan.  

Salah satu cara organisasi dalam memberikan pelayanan prima diantaranya 

adalah berupaya memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pelanggan. 

Dalam rangka memberikan informasi yang cepat dan akurat, memanfaatkan 

perangkat informasi berbasis teknologi sudah merupakan suatu keharusan bagi 

suatu organisasi. 

Ketika suatu organisasi mulai memanfaatkan sistem informasi berbasis 

teknologi (IT System), maka ada sejumlah implikasi yang muncul, diantaranya 

adalah berkurangnya ketergantungan organisasi terhadap karyawannya. Teknologi 

di satu sisi akan menciptakan efisiensi pengelolaan organisasi tetapi di sisi lain juga 

bisa menjadi tampak tidak manusiawi. 

Menggunakan sistem informasi berbasis teknologi sesungguhnya 

merupakan hal yang sudah lumrah di banyak organisasi, jadi organisasi tidak perlu 

mengalami kekhwatiran yang berlebihan atas dampak yang mungkin akan terjadi. 

Sebenarnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi tidak selamanya selalu 

berdampak buruk bagi organisasi, banyak juga aspek positif yang akan diperoleh 

organisasi sehubungan dengan pemanfaatan sistem tersebut. 

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh organisasi sehubungan dengan 

pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi diantaranya adalah efisiensi dalam 

pelaksanaan pekerjaan, informasi  yang disajikan menjadi lebih cepat dan lebih 
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akurat. Informasi yang akurat sangat diperlukan bagi organisasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang tepat. Meskipun tidak bisa dipungkiri, pemanfaatan 

sistem informasi berbasis teknologi juga dapat mengakibatkan pengurangan jumlah 

pegawai , yang diakibatkan karena pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien atau 

karena pegawai tidak mampu menyesuaikan dengan teknologi baru. Oleh sebab itu 

mengelola sistem informasi berbasis teknologi secara tepat dan manusiawi 

hendaknya menjadi prioritas bagi organisasi.  

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada segenap jajaran pimpinan 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rektor UNJ: Dr. Bedjo Sudjanto, Purek 1: Dr. 

Zainal Rafli, Dekan FIP: Drs. Karnadi, M.Si, Pudek I FIP: Dra. Yuliani Nurani 

Santosa, M.Pd, Pudek 2 FIP: Drs. Totok Bintoro, Pudek III FIP: Dr. Sumantri, Kajur 

dan Sekjur MP: Drs. Achyat Mustofa, M.M. dan Drs. Heru Santosa, M.Pd.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di 

Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya rekan dosen Jurusan Manajemen Pendidikan 

FIP UNJ yang telah memberi sumbang saran guna kesempurnaan buku ini.  Terima 

kasih juga penulis sampaikan kepada staf di Jurusan Manajemen Pendidikan FIP 

UNJ, yang cukup banyak membantu khususnya bantuan yang bersifat teknis. 

Terima kasih tak terhingga penulis kepada suami dan anakku terkasih serta 

keluarga besar penulis yang telah banyak kehilangan waktu selama penulis 

menyelesaikan buku ini,  semoga kita semakin harmonis. 

Penulis yakin buku ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu 

masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkanakan demi penyempurnaan isi 

buku ini. Akhirnya, meskipun masih terdapat kekurangan disana-sini penulis 

berharap buku ini dapat menambah wawasan dan menjadi acuan bagi mahasiswa 

dan seluruh pembaca dalam memahami prinsip-prinsip pemanfaatan sistem 

informasi berbasis teknologi yang tepat, akurat, efisien dan manusiawi, semoga....... 

Amin!  

 

Jakarta, Mei 2006 

Penulis, 

 

Eliana Sari 
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BAB 1 

KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI DALAM 
ORGANISASI 

 
 
 
 
 
 
 

A. Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) 

istem informasi sering diartikan sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas 

orang, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan info dalam sebuah organisasi. Sedangkan 

Teknologi Informasi lebih merupakan elemen telekomunikasi, manajemen database, 

dan teknologi pemrosesan info lainnya yang digunakan dalam sistem informasi 

yang berbasis komputer. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen 

adalah sistem pendukung manajemen yang menghasikan laporan dan respons yang 

telah dispesifikasi secara periodik, khusus, berdasarkan permintaan dengan berbasis 

pelaporan wajib.   

 

B. Peran Dasar Sistem Informasi dalam organisasi 

 Internet dan teknologi informasi serta aplikasi terkait lainnya telah 

mengubah cara organisasi dijalankan dan cara orang bekerja serta bagaimana sistem 

informasi mendukung proses pengambilan keputusan organisasi dan dalam 

pembentukan keunggulan kompetitif. 

 Organisasi saat ini menggunakan teknologi internet untuk proses organisasi 

yang memungkinkan melalui web serta menciptakan e-business yang inovatif. 

 

S 
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Gambar 1. 

e-Business 

  
 e-Business dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk 

menghubungkan dan pemberdayaan proses organisasi, e-commerce, dan komunikasi 

organisasi serta kerja sama di dalam organisasi dengan para pelanggan, pemasok, 

dan pemilik kepentingan organisasi lainnya (stakeholder). 

  

e-Commerce diartikan sebagai pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan, 

serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa, dan informasi di internet, intranet, 

ekstranet, dan jaringan lainnya, antara organisasi berjaringan dengan prospek, 

pelanggan, pemasok, dan mitra organisasi lainnya. 

Support   
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Support 
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Gambar 2. 
e-Commerce 

Konsep Data dan  Informasi 

Secara umum data adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera 

manusia dari rangsangan-rangsangan yang ada disekitarnya, baik secara tersurat 

maupun tersirat. Secara khusus data adalah segala sesuatu yang bisa dikodekan atau 

disimbolkan atau dilambangkan dengan kode, simbol, lambang, karakter, yang telah 

disediakan dalam komputer. Sedangkan menurut  O. Brien data adalah fakta-fakta 

atau observasi mengenai fenomena fisik  atau transaksi organisasi.  

 

 

C. Aktivitas Sistem Informasi dan Konsep Sistem 

 

Aktivitas Sistem Informasi 

Aktivitas sistem informasi terdiri dari Input yang diartikan sebagai 

memindai secara optikal barang-barang dengan pengenal yang menggunakan kode 
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garis (bar code). Pemrosesan diartikan menghitung pembayaran karyawan, pajak, 

potongan gaji lainnya, output menghasilkan laporan dan tampilan mengenai kinerja 

penjualan. Penyimpanan diartikan memelihara catatan mengenai pelanggan, 

karyawan, dan produk dan pengendalian yakni menghasilkan sinyal yang dapat 

didengar untuk menunjukkan entri yang tepat atas data penjualan. 

 

Konsep Sistem  

Konsep sistem mendasari semua proses organisasi dan bidang sistem 

informasi. Memahami konsep sistem dengan sendirinya akan memahami banyak 

konsep lainnya dalam teknologi, aplikasi, pengembangan dan sistem informasi. 

Sistem diartikan sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima serta menghasilkan oleh 

dalam proses transformasi yang teratur. Sistem dapat digambarkan seperti berikut: 

  

 

Gambar 3. 

Konsep Sistem 
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D. Tantangan Manajerial Teknologi Informasi 

Kesuksesan dalam lingkungan organisasi yang dinamis saat ini sangat 

tergantung pada pemaksimalan penggunaan teknologi informasi berbasis internet 

untuk memenuhi permintaan yang berubah dari para pelanggan, pemasok dan 

mitra organisasi lainnya di pasar global. 

Keberhasilan SI tidak seharusnya diukur hanya melalui efisiensi dalam hal 

meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Keberhasilan 

juga harus diukur dari efektivitas TI dalam mendukung strategi organisasi, 

memungkinkan proses organisasinya, meningkatkan struktur organisasi dan 

budaya, serta meningkatkan nilai pelanggan dan organisasi.   

Untuk industri secara garis besar sistem informasi manajemen terbagi atas 

tiga section, yaitu section raw materials (bahan mentah), section processing, section 

selling (pasca produksi dan penjualan) dan section report. Masing-masing section 

terbagi atas beberapa sub section lagi. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini :   

 

 

 
Gambar 4. 

Pembagian SIM 
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Tabel 1. 

Pembagian SIM 
 

 
Section Raw Materials 
 

Terbagi atas sub section pengadaan bahan 
mentah, penyimpanan dan pemakaiannya 
dalam proses produksi. 

Section Processing Terbagi atas sub section alat produksi / mesin 
- mesin dan sub section tenaga kerja 
(manusia). Untuk mesin bagian ini akan 
mencatat jadwal pemeriksaan rutin / berkala, 
service, overhaul, stock suku cadang, dan 
sebagainyanya. Sedangkan untuk tenaga 
kerja bagian ini akan memantau masalah 
absensi, pelatihan dan pengembangan 
karyawan, rekruting, promosi jabatan, 
mutasi, pensiun, dan sebagainyanya. 
 

Section Selling Terbagi atas sub section gudang dan agen 
penjual. Bagian ini yang bertanggungjawab 
untuk melaporkan hasil penjualan produk ke 
pihak manajemen pusat. 
 

Section report Section ini adalah 'jantung' SIM yang 
bertugas menangani hasil laporan dari ketiga 
section di atas. Dari sinilah pihak top 
manager atau middle manager dapat 
mengetahui ringkasan (atau rincian) laporan 
keadaan organisasi, sesuai dengan fungsi dan 
wewenang jabatannya. 

 

 

Bila dilihat dari segi pengolahan data, SIM mengumpulkan semua data dari 

unit kerja yang terkait langsung di lapangan. Data dan informasi yang dikumpulkan 

selanjutnya disimpan dalam file database untuk diproses lebih lanjut. Dalam 

pemrosesan ini sistem informasi manajemen memiliki kaidah seperti piramid 

(kerucut) yang artinya semakin ke atas hasil pemrosesan data tadi akan semakin 

ringkas namun padat dan informatif. 
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BAB 2 

JENIS DAN TIPE  
SISTEM ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

A. Informasi dalam Organisasi 

nformasi yang mengalir ke atas atau aliran informasi ke atas menjelaskan 

kondisi (kenyataan) dari organisasi berdasarkan kegiatan sehari-hari. Ketika 

penjualan terjadi sebagai contoh informasi mengorganisir level paling bawah 

dari organisasi dan kemudian naik (passed up) melalui banyak level manajemen. 

Jangan lupa hal ini adalah biasa bahwa informasi mengalir keatas akan semakin 

ringkas dan merupakan summary. 

Informasi yang didapat merupakan bagian dari operasional sehari-hari dan 

ini dikonsolidasikan dengan TI dan mengalir ke atas kemudian pengambil 

keputusan yang memonitor dan merespon pada masalah-masalah dan peluang. 

Informasi yang mengalir ke bawah berisi tujuan strategis dan arahan/sasaran yang 

harus dicapai di level operasional. 

 Vertikal Informasi 

 Adalah informasi yang mengalir keatas, informasi yang menjelaskan data-

data tentang operasional dari organisasi seperti data-data transaksi. Organisasi 

menggunakan data-data transaksi ini untuk melihat seberapa jauh target, tujuan 

organisasi sudah tercapai. Contoh: laporan penjualan, laporan produk-produk yang 

tidak sesuai target, laporan-laporan produk yang tidak laku. Dari laporan ini dapat 

dilakukan strategi, melakukan organisasi marketing ataupun menghentikan produk 

yang tidak laku, tidak diminati oleh konsumen. 

I 
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 Internal Informasi  

  Adalah  informasi yang mengalir antar bagian di dalam organisasi, 

mengalir dalam satu level. Contoh Laporan transaksi hari ini, laporan stock. 

 

 

B. Tipe-tipe  Sistem Informasi 

Di dalam organisasi terdapat 6 tipe sistem informasi,yaitu:  

 Enterprise Collaboration Sistems (ECS) 

 Transaction Processing Sistem (TPS) 

 Process Control Sistems/Intelligent Support Sistems/Sistem Pakar 

 Management Information Sistems (MIS)/ Management Reporting Sistem. 

 Decision Support  Sistems (DSS). 

 Executive Support  Sistems (ESS). 

 

 

Gambar 5. 
Tipe-tipe SIM 
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Enterprise Collaboration Systems (ECS) 

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah membuat mampu untuk Bekerja 

sama lebih mudah dan efisien dan membantu user dalam hal: 

 

1. Communication : membagi informasi satu dengan yang lain. 

2.  Koordinasi : Koordinasi kerja individual dengan usaha dan sumber daya satu 

dengan yang lainnya. 

3.  Kolaborasi : Bekerja bersama-sama kooperatif pada kerja sama proyek. 

Kolaborasi adalah tentang kerja sama untuk menghasilkan suatu produk 

yang Lebih dibandingkan bile dikerjakan sendiri. Kolaborasi mengembangkan  

suatu pengerti-an bersama yang lebih dalam hal dapat mengembangkan  kerja sama 

Atau memberikan kontribusi pada produknya/hasilnya. Kolaborasi diartikan juga 

sebagai tahapan proses menjadi suatu kerja kolektif, keinginan kolektif pengetahuan 

dan kejadian. 

 
 

Gambar 6. 
Tools for Enterprise Collaboration 
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Transaction Processing Systems (TPS) 

TPS adalah sistem informasi yang memproses data yang berasal dari 

transaksi organisasi. Transaksi adalah kejadian pertukaran (transform). Misalnya 

antara produsen dan pelanggan, atau distributor dengan pabrik, dan merupakan 

bagian organisasi seperti penjualan, penjualan kredit refunds dan pembayaran. 

 

Strategik TPS 

TPS dapat merupakan strategi dalam meraih keunggulan bersaing di  dalam 

organisasi. Sebagai contoh organisasi dapat mengembangkan Interorganisasi 

(hubungan antar organisasi) dengan TPS. TPS dapat dihunakan sebagai media 

pelayanan kepada pelanggan agar Mereka puas dengan pelayanan yang diberikan 

organisasi sehingga mengakibatkan mereka loyal terhadap organisasi atau produk. 

 

Ciri-Ciri Transaksi   Processing Sistems 

1. Datanya rutin , maka pola operasinya terstruktur 

2. Jelas sasaran, maupun sumber daya yang diperlukan 

3. Menembus batas organisasi dan lingkungannya 

4. Merupakan sumber daya bagi sistem informasi lainnya 

5. Berada pada level operasional di dalam struktur organisasi 

 

Lima aktifitas transaksi : 

1. Aktivitas data entry 

2. Aktivitas proses transaksi 

3. Aktivitas file dan Data Processing 

4. Dokumen dan pembuatan laporan 

5. Aktivitas inquiry processing 
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Metode Data  Entry  

• Data entry Tradisional 

  Metode data entry tradisional yaitu dimana end user mendapatkan data sistem  

informasi dengan cara menggunakan source dokumen seperti dokumen sales order, 

kartu pembayaran dan formulir sales order. Selanjutnya dokumen tersebut akan 

selalu dikumpulkan ke dalam batch dan di kirim ke spesialis profesional data 

processing entry untuk di entry ke computer dan aktivitas tersebut secara 

periodik dilakukan misalnya data transaksi mingguan, pendaftaran kelas 

mahasiswa untuk setiap semester. Sistem ini akan mempekerjakan pegawai atau 

spesialis data entry  yang fungsinya memasukkan data dengan menggunakan 

keyboard data entry terminal atau PC. 

 
Sumber Data Otomatis 

 Menggunakan metode otomatis data entry disebut juga dengan sumber data 

otomatis. Beberapa metode telah dikembangkang sehubungan  dengan otomatis ini, 

melalui beberapa proses data entry otomatis. Sistem ini  mencoba untuk mengurangi 

atau menghilangkan aktivitas manusia dan data media yang ada di  data entry 

tradisional. 

• Capture data secepat mungkin setelah transaksi atau pada saat terjadinya 

transaksi seperti yang dilakukan point of sales terminal. 

• Capture data sesegera mungkin dari source dokumen. Ia melakukan perubahan 

data pada saat itu juga jika ada perubahan. 

• Capture data dengan menggunakan media alat pembaca (bar coded atau  magnetig 

tag) seperti menggesekkan credit card dan lansung  mendapat secarik source 

dokumen yang keluar dari media pembaca.  

• Capture data dengan cara ubah data dengan menggunakan media machine 

readbale precoding atau simpan data lansung ke dalam komputer. 

• Capture data sesegera mungkin tanpa  menggunakan media data tetapi 

menggunakan optical scanning. Termasuk didalamnya terminal transaksi seperti 

POS terminal Automated Teller Machines (ATM’s) dan Optical Character 

Recognition (OCR). 
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Electronik Data Interchance (EDI) 

Pilihan lainya dari sumber data otomatis ialah elektronik data interchange atau 

Electronik Data Interchance (EDI). Sistem ini melibatkan elektrionil  transmisi pada 

data transaksi organisasi melalui telekomunikasi yang menghubungkan komputer 

antar rekan organisasinya. Data yang dikirim bervariasi tergantung dari dokumen 

transaksi organisasi yang dilakukan (seperti order pembelian, invoices, requirest for 

quatation dan shipping notice) dikirim secara elektronik dengan  menggunakan format 

dokumen yang standard. Karena itu EDI merupakan sebuah contoh  yang lengkap 

dari otomatisasi proses data entry.  

 

Keuntungan dari EDI 

Beberapa keuntungan dari EDI yaitu: 

• EDI menghilangkan proses mencetak, pengiriman. Pemeriksaan secara manual 

dan penggunaan dokumen yang berjumlah cukup banyak copy formulir 

dokumen organisasi. Ketika dokumen standard (secara manual)  digunakan, 

maka dapat terjadi penundaan yang disebabkan  terlambatnya surat atau 

komunikasi telephone karena harus melakukan pemeriksaan dahulu, hal-hal 

tersebut diatas dapat dikurangi bila sistem menggunakan EDI.  

• Bagaimanapun EDI adalah cara yang lebih hemat dan dapat meningkatkan 

efisiensi, memotong biaya dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Banyak organisasi mulai melihat bahwa EDI merupakan kebutuhan yang mutlak 

harus ada di dalam proses bertransaksi organisasi. 

• EDI saat ini merupakan strategik aplikasi sistem informasi di banyak industri, 

dengan slogan “link up or lose up” pasang atau akan kehilangan peluang. Seorang 

vice President IBM Edward Lucente mengatakan “ melakukan organisasi tanpa 

EDI akan terasa seperti organisasi telephone tidak ada EDI tidak ada organisasi.” 
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Electronic Funds Transfer (EFT) 

 Sistem ini umumnya digunakan TPS bank atau industri retail. EFT sistem 

menggunakan teknologi sumber data otomatis untuk mendapatkan dan memproses 

uang ataupun melakukan transfer kredit antar bank  dan customernya. Sebagai 

contoh telekomunikasi jaringan bank membantu terminal teller pada kantor cabang 

dan Automated Teller Machines (ATM) di kota-kota.  Juga membantu pelayanan 

pembayaran melalui telepon dan hal ini   membuat   customer bank dapat 

menggunakan telepon mereka bagaikan  sebuah terminal untuk pembayaran 

elektrik. Sebagai tambahan bank dengan   menggunakan jaringan Wide Area Network  

(WAN) dapat berhubungan dengan POS terminal di toko retail  dengan 

menggunakan EFT sistem. Itulah yang membuat anda jadi bisa membayar dengan 

menggunakan credit card atau debit card , sehingga secara instan  dapat membayar 

belanjaan  yang anda beli di toko retail atau pun supermarket.  

Cara  Memproses  Data  

Proses  data TPS dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu   : 

• Batch processing, dimana data transaksi diakumulasi (dikumpulkan) pada satu 

periode dan juga  diproses secara periodik.  Contoh transaksi keuangan 

misalnya menerimaan pembayaran pasien, akan dibukukan (diposting) ke 

buku besar setiap 1 kali seminggu. 

• On-line processing/real time, dimana data diproses sesegera mungkin setelah 

transaksi terjadi  Contoh pada supermarket dimana menggunakan  Electronic-

Point-of-sale (EPOS).  

Banyak organisasi  masih tetap menggunakan  metode batch dengan alasan 

untuk keamanan. Tetapi  bagaimanapun penggunaan processing secara realtime 

telah  berkembang pesat ini akan menjadi cara bertransaksi untuk masa mendatang. 

Dalam TPS ada lima aktivitas proses yaitu : 

Classification: Mengelompokkan data sesuai dengan karakteristiknya. Contoh : 

Mengklasifikasikan registratasi di  universitas berdasarkan bagian divisi (yunior, 

and senior)  belum lulus , divisi yang terkecil mahasiswa tidak lulus, dan mahasiswa 

lulus dibutuhkan untuk melakukan perdaftaran. Paket perdaftaran diklasifikasikan 

sesuai dengan kategorinya. 
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Calculation: Memperlakukan data dengan menggunakan  arithmatic procedures, 

seperti penambahan dan pengurangan. Contoh : Perhitungan total penjualan,  pajak  

dan jumlah yang harus dibayarkan yang harus dibayarkan pada periode tertentu 

misalnya bulanan, triwulan ataupun tahunan. 

 
Sorting :   Menguruntukan  data kedalam suatu urutan (kecil ke besar atau besar ke 

kecil) sehingga proses menjadi lebih mudah. Contoh :  Mengatur permintaan 

berdasarkan kode daerah  untuk mempercepat prosess distribusi. 

 
Summarization : Pengurangi data berjumlah  besar menjadi lebih ringkas. Contoh: 

Suatu Universitas mempunyai program kursus, secara regular computer membuat 

nilai rata-rata dari kursus peserta kursus.  Nilai rata-rata memperlihatkan 

bagaimana kemampuan setiap manahasiswa. Akan lebih efektif jika hanya 

memperlihatkan rata-rata kelasnya.   

 
Management Information Systems (MIS) 

Management Information Systems (MIS) melayani level manajemen dalam 

organisasi, mendukung manajer dengan laporan dan beberapa kasus dengan akses 

on-line ke organisasi dengann kinerja saat ini dan record histori. Tipekal dari  MIS 

kebanyakan  berorientasi pada orang exclusive internal bukan pada lingkungannya 

atau kejadian eksternal. MIS diutamakan pada fungsi pelayanan perencanaan 

(planning), pengendalian (controling) dan pengambilan keputusan (decision 

making) pada level manajemen. Secara umum data MIS sangat bergantung pada 

Proses Transaksi Sistem. 

MIS biasanya melayani manajer mingguan, bulanan dan tahunan (hasilnya) 

tidak aktivitas hari per hari. MIS ditujukan untuk pertanyaan (kebutuhan) 

terstruktur yang sudah diketahui. Sistem ini pada umumnya  tidak flexible dan 

hanya mempunyai kemampuan analisa yang sedikit.  
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Definisi  SIM 

Sistem Informasi manajemen (SIM) didefinisikan sebagai suatu sistem 

berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan 

kebutuhan yang serupa.  Para pemakai biasanya membentuk suatu entitas 

organisasi formal–organisasi atau subunit dibawahnya. Informasi menjelaskan 

organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa 

lalu, apay yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi dimasa 

depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, lap khusus dan 

output simulasi matematika. Output informasi digunakan oleh manajer maupu non 

manajer dalam organisasi saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan 

masalah. 

MIS terutama mendukung fungsi perencanaan, pengendalian dan 

pengambilan   keputusan pada tingkat manajemen. Penduduk berdasarkan estimasi 

dari pendapatan per kode Pos. Pertama tipe dari MIS hanya berisi corporate data 

internal tidak data external seperti contoh pada sensus penduduk. 

Kedua kebanyakan dari MIS menggunakan suatu routinitas yang sederhana 

seperti summary dan perbandingan dengan menggunakan model matematika atau 

statistika. Ketiga data pada penjualan berdasarkan kode pos tidak selalu ada dan 

tersedia pada tipe MIS kecuali user mempunyai had informed the designer beberapa 

tahun earlier that this arrangement dari tipe data yang digunakan.  

 

Hubungan TPS dan MIS 

TPS adalah tempat mengambil data dan mengoperasikan data yang 

berhubungan dengan organisasi dari organisasi. Banyak data yang dibutuhkan 

untuk mendukung manajerial proses pengambilan keputusan dan data tersebut 

didapat pada transaksi organisasi. 

Tanpa TPS tidak ada data yang dipergunakan untuk summary atau pun 

analisa. Dengan kata lain keberadaan TPS tidak akan membuat sistem informasi 

menjadi efektif. Data harus di selektif penggunaannya dan selanjutnya di proses 

sebelum informasi diberikan kepada manajer. Gambar di bawah ini memperlihatkan 

hubungan TPS dan MIS. 
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Gambar 7. 
Hubungan TPS dan MIS 

MIS menggunkan data TPS, tanpa memperdulikan bentuk organisasi. MIS melayani 

informasi untuk level strategik ,taktikal maupun level operasional 

 

 

Tabel Karakteristik MIS 

MIS secara umum berorientasi pada kontrol. MIS di rancang untuk 

pelaporan operasional yang  sebenarnya dan karena itu membantu menunjang 

kegiatan sehari-hari. MIS didasarkan pada data yang mengalir di dalam organisasi. 

MIS hanya mempunyai sedikit kemampuan analisa. MIS secara umum aid in 

decision making menggunakan data yang lampau dan saat ini. MIS secara relatif 

tidak fleksibel. MIS lebih mempunyai faktor internal dari pada berorientasi external, 

Informasi membutuhkan pengetahuan dan stabilitas organisasi, MIS membutuhkan 

suatu analysis yang kuat dan rancangan proses (untuk keperluan satu atau dua 

tahun), Menyajikan laporan untuk manajer, memanfaatkan ringkasan informasi 

yang diperoleh dari TPS, Laporan yang berhasil disajikan masih terbatas untuk bis 

dianalisi, Model datanya sederhana dan menekankan pada informasi intern, 

Laporan yang disajikan secara periodik misalnya mingguan, bulanan dan 

sebagainya, Kebutuhan informasi diketahui dengan tepat dan stabil.             
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BAB 3 

MENINGKATKAN KUALITAS PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 

 

 

 

 

 

A. Decision Support Systems (DSS) 

SS adalah sistem computer di level manajemen dalam suatu organisasi 

yang mengkombinasikan analisa dan data yang mendalam dengan 

menggunakan model (grafik) dan sangat user friendly. DSS untuk 

mendukung semi-terstrtruktur dan tidak terstruktur dalam pengambilan keputusan.  

DSS  adalah pengelolaan pengambilan keputusan dengan mengkombinasikan data, 

analisis, model sophisticated dan s/w yang sangat user friendly, kedalam 

kemampuan sistem tunggal yang powerfull yang dapat mendukung semistruktur 

dan tidak terstruktur dalam pengambilan keputusan. 

DSS dibawah pengawasan pemakai mulai dari pertama sampai akhir 

implementasi dan pelaksanaan sehari-hari. DSS berfokus pada pengambilan 

keputusan; untuk membantu manajemen puncak dan eksekutif pengambilan 

keputusan dan bertumpu pada fleksibilitas, adaptabilitas dan jawaban yang cepat 

yang dapat dikendalikan oleh pengguna, bahkan menjanjikan untuk dapat 

memenuhi ‘gaya’ penggunanya. Rancangan Decision Support Sistems yang baik 

memungkinkan terjadinya komunikasi dan koordinasi antara berbagai bidang 

maupun tingkat manajemen. 

Decision Support Systems yang mempunyai komponen dasar subsistem 

dialog, data base dan model memungkinkan seseorang pengambil keputusan untuk 

menelusuri setiap konsekuensi keputusan dengan berinteraksi secara leluasa. Hal ini 

melatarbelakangi pengembangan Decision Support Systems. Namun tidak dapat 

D 
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dipungkiri bahwa Decision Support Systems merupakan suatu sarana. Oleh karena itu 

aspek  individu  pengambil keputusan dan konteks masalah yang dihadapi akan 

turut mewarnai keputusan yang  akan diambil. 

Persoalan pengambilan keputusan pada dasarnya adalah bentuk pemilihan 

dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih dimana prosesnya melalui 

mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang 

terbaik. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan 

hubungan-hubungan logika yang mendasari persoalan keputusan ke dalam suatu 

model matematis yang mencerminkan hubungan yang terjadi antara faktor-faktor 

yang terlibat. 

 

Kemampuan DSS 

 

Beberapa kemampuan yang dimiliki DSS, yaitu: 

� Memiliki kapabilitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

kebutuhan-model interaktif. 

� Output ditujukan untuk personil organisasi dalam semua tingkatan.  

� Memiliki  subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga 

dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. 

� Membutuhkan struktur data kompherensif yang dapat melayani kebutuhan 

informasi seluruh tingkatan manajemen 

� Pendekatan Easy to Use. Ciri suatu DSS yang efektif adalah kemudahannya 

untuk digunakan. 

� Memungkinkan keleluasaan pemakai untuk memilih atau pengembangkan 

pendekatan-pendekatan baru untuk membahas masalah yang dihadapi. 

� Kemampuan sistem beradaptasi dengan cepat. 

� DSS mengatasi masalah terstuktur dan tidak terstruktur. Masalah terstuktur 

adalah berulang-ulang dan rutin dengan algoritma yang diketahui. Masalah 

tidak terstruktur adalah masalah yang tidak rutin, dimana tidak ada algoritma 

(rumus) untuk memecahkan masalah, maka masalah tidak terstruktur tidak 
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dapat dipecahkan dengan suatu persamaan. Masalah semi terstruktur adalah 

antara terstruktur dan tidak terstruktur. 

� Rancangan DSS yang baik akan dapat dipergunakan di banyak level di dalam 

organisasi. Karena itu end-user sebaiknya mempunyai kemampuan untuk 

mendapatkan data yang relevan tanpa intervensi profesional (analist 

programmer). 

 

Komponen DSS 

Suatu DSS memiliki 3 (tiga) basic Komponen utama yang menentukan kemampuan 

DSS yaitu: Data Base, Model Base, dan Sistem Software. 

 

Data Base DSS 

Ada beberapa perbedaan antara database untuk DSS dan non DSS. 

1. Pertama sumber data untuk DSS lebih “kaya/komplek” dari data bukan 

DSS, dimana data harus berasal dari luar dan dari dalam organisasi, karena 

pengambilan keputusan puncak sangat tergantung pada sumber data dari 

luar organisasi, misalnya data ekonomit. 

2. Kedua proses pengambilan keputusan dan ekstraksi data dari sumber data 

yang sangat besar. 

 

Model Base DSS 

� Model dasar adalah koleksi model matematika dan analisa yang 

memudahkan untuk akses kepada pemakai DSS 

� Model Statistical yang digunakan untuk menentukan hubungan misalnya 

menentukan i hubungan sales , produk dan umur dari produk tersebut. 

� Model Forecasting kadang digunakan untuk memperkirakan penjualan. 

� Model Sensitivity yang menanyakan “What if” pertanyaan untuk 

menentukan perubahan-perubahan satu atau lebih faktor. Analisa What If …. 

Bekerja dari ketidaktahuan atau kondisi asumsi yang memungkinkan user 

untuk membuat variasi 
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B. Executif  Information  Systems (EIS) 

Manajer senior yang menggunakan sistem informasi disebut dengan 

executive information sistem (EIS) untuk membuat keputusan. EIS melayani level 

stratejik di dalam organisasi. Mereka ditujukan pada keputusan yang tidak 

terstruktur,  general (umum) dan dikomunikasikan pada lingkungannya. EIS 

dirancang untuk data incorporate tentang kejadian external seperti ketentuan pajak 

baru atau kompetitor tetapi juga menggambarkan summary dari informasi dari 

internal seperti MIS dan DSS. 

EIS menggunakan software grafik dan dapat mengirim grafik dan data dari 

sumber daya manapun dengan segera kepada executive senior kantor atau ke board 

room. Tidak seperti sistem informasi yang lainnya EIS tidak dirancang untuk 

memecahkan masalah yang spesifik. Pertanyaan EIS harus ada dalam menjawab 

pertanyaan: 

1. Kegiatan apa yang harus dilakukan? 

2. Apa yang dilakukan oleh kompetitor ? 

3. Unit mana yang sebaiknya dijual untuk meningkatkan dengan cepat 

acquisitions ? 

4. Apa pengaruhnya pada earning proposed perubahan dalam investasi tax credit 

?   

 

Komponen Utama EIS  

Menurut Thierauf komponen-komponen utama dari EIS adalah sebagai berikut :  

1. Sarana presentasi informasi yang memiliki fungsi untuk: 

� Menyajikan data rutin  dan merinci suatu informasi (Dariill Down). 

  Menampilkan ringkasan informasi yang paling detil ke bawah secara rinci 

dan  interaktif lansung di monitor dengan menggabungkan dua teknologi 

informasi yaitu database terpusat dan menu pilihan yang dimanis. Dalam 

implementasi Sistem Informasi Eksekutif lansung memasuki pelaporan global, 

tapi jika seorang eksekutif menginginkan informasi yang lebih rinci, maka 

dariill down ini dapat dimanfaatkan . 
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� Pemantauan kecenderungan (Trend Monitoring) 

Memberikan informasi tentang perbedaan informasi  yang perlu 

diperhatikan dan tidak. Dengan trend monitoring eksekutif dapat melihat 

informasi yang paling berkaitan dan berurutan sesuai waktunya (kronologis) 

sehingga eksekutif mampu  mengikuti perkembangan trend yang berlaku.  

 

� Laporan pengecualian (Exception Report) 

Menyajikan informasi tentang penyimpangan standar yang telah  terjadi. 

Laporan ini dibuat secara dinamis dengan menggunakan model yang ada 

dibentuk parameter-parameter yang dapat secara fleksibel bergerak sesuai 

parameter yang diinginkan. Laporan ini membantu eksekutif secara otomatis 

untuk mengarahkan masalah  yang dihadapi dan menganalisa semua masalah 

dan penyimpangan yang ada. Eksekutif tidak perlu menelusuri sendiri setiap 

detil laporan untuk mengetahui adanya suatu penyimpangan.  

 

� Mutimedia analisa 

Analisa ini mempermudah pembacaan informasi dan pengambilan 

keputusan dengan berbagai sudut pandang.  

1. Sarana pembentukan keputusan (Decision Support Sistem), yang dapat membantu 

efsekutif dalam: 

� Menjelaskan dan menjabarkan penyimpangan/ kekecualian yang terjadi. 

� Membentuk suatu model sistem. 

� Melihat hal-hal yang mungkin bersifat subyektif dari informasi yang 

diterimanya.  

2. Sarana sistem permintaan secara multi dimensi ( Multi Dimension Query) dan 

Multi Dimensi dengan Time Series Data. 

 Tujuannya adalah : 

� Informasi database dibentuk menjadi Matriks Multidimendian (2 dimensi, 

….n dimensi). 

� Matriks multidimensi dapat dibuat dalam bentuk Sistem Waktu Berseri 

tertentu (Time Series). 
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� Mempermudah pembacaan informasi dan pengambilan keputusanm 

karena informasi sudah dalam bentuk Matriks dan per periodik waktu.  

 

 

Konsep-Konsep Dasar Manajemen EIS  

Konsep EIS dibangun atas konsep dasar manajemen. Konsep-konsep yang 

akan dibahas adalah Critical Success Factors (CFSs) atau faktor-faktor Penentu 

Keberhasilan. Management by Exception (MBE), dan Mental Models. 

� Management by Exception. 

Tampilan layar yang digunakan oleh eksekutif sering menyertakan  

management by exception yaitu perbandingan antara kinerja yang dianggarkan 

dengan kinerja aktual. Perangkat lunak EIS bisa mengidentifikasikan 

perkecualian-perkeculian secara otomatis dan membuatnya diperhatika oleh 

eksekutif. 

 

� Mental Models. 

Peran utama EIS adalah membuat sintesa  atau menyarikan data dan 

informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan 

sari ini sering disebut pemampatan informasi (information compression) dan 

menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. 

Istilah ini diciptakan oleh P.N Johnson Laird. Dalam bukunya tahun 1973, ia 

menjelaskan bahwa model tersebut. memugkinkan perorangan untuk 

membuat penilaian dan perkiraan, untuk memahami  fenomena,   untuk 

memutusakan tindakan yang perlu diambil dan untuk mengendalikan 

pelaksanaannya, dan di atas semuanya untuk  mengalami kejadian melalui 

pengganti (McLeod,1996,p171). 

 

� Critical  Success Factors (CSFs). 

Metode CFS ini cocok digunakan untuk menentukan kebutuhan informasi 

tingkat strategis yaitu khususnya pada waktu mengembangkan sistem 

pelaporan manajemen, DSS dan EIS.  
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CFS merupakan hasil analisis manajemen terhadap tujuan tertentu yang 

diajukan dalam bentuk penetapan elemen kritis dalam jumlah yang tidak 

banyak (umum antara 5 dan 8) agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif. 

Pada prakteknya, sejumlah elemen kritis dibuat untuk mengidentifikasikan 

tindakan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan. CFS lebih diarahkan 

pada target sementara yang merupakan langkah essensial atau prakondisi pada 

pencapaian tujuan jangka panjang. 

 

CFSs terbagi atas 2 yaitu: CSFs internal dan CSFs eksternal. CSFs internal 

berhubungan dengan kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti 

meningkatkan kualitas produk atau menurunkan biaya persediaan. Sedangkan 

CFSs eksternal berhubungan dengan faktor-faktor yang ada di luar perusahaan 

tetapi berpengaruh terhadap perusahaan.  

 

Faktor-faktor penentu keberhasilan dari EIS menurut Rockart & DeLong 

(MCLeod, 1996,p174-175) antara lain adalah : 

1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. 

 Eksekuitf tingkat puncak, lebij baik CEO, harus berfungsi sebagai sponsor 

eksekutif EIS dengan mendorong penerapan. Usaha EIS yang paling berhasil 

adalah yang pemakai pertamanya adalah puncak eksekutif. 

2. Sponsor operasi. 

 Sponsor eksekutif kemungkinan besar terlalu sibuk untuk mencurahkan banyak 

waktu untuk penerapan. Tugas itu harus diberikan kepada eksekutif tingkat 

puncak lain, seperti wakil presiden eksekutif. Sponsor operasi bekerja sama 

dengan eksekutif pemakai dan spesialis informasi untuk memastikan bahwa 

pekerjaan itu terlaksana. 

3. Staf jasa informasi yang sesuai. 

 Harus tersedia spesialis informasi  yang tidak saja mengerti teknologi informasi 

tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem ini. Area teknologi 

informasi yang dapat diterapkan meliputi komunikasi data, database dan 

graphical user interface. 
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Teknologi informasi yang sesuai. 

 Para penerap EIS seharusnya tidak berlebihan dan memasukkan perangkat 

keras atau perangkat lunak yang tidak perlu. Sistem itu harus sesederhana mungkin 

dan harus memberikan tepat seperti yang eksekutif inginkan tidak lebih dan tidak 

kurang. 

 

Manajemen Data 

 Tidak cukup hanya menampilkan informasi. Eksekutif harus mengetahui 

seberapa mutakhir data itu. Eksekutif juga harus mampu mengikuti analisis data. 

Analisis ini dapat dicapai melalui dariill down, dengan bertanya kepada manajer 

data atau keduanya. 

 

Kaitan yang  jelas dengan tujuan organisasi 

 Sebagian besar EIS yang berhasil dirancang untuk memecahkan masalah-

masalah spesifik atau memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani oleh teknologi 

informasi. 

  

MODEL EIS 

     Konfigursi EIS berbasis komputer biasanya meliputi satu komputer PC. 

Dalam perusahaan besar, komputer PC tersebut dihubungkan dengan komputer 

yang mempunyai kapasitas memory dan data besar dan kelengkapan akses secara 

cepat, seperti yang tampak pada gambar. Komputer eksekutif itu secara langsung 

berfungsi sebagai executive worstation dan dilengkapi dengan media penyimpanan 

sekunder dalam bentuk harddisk yang menyimpan database eksekutif. Database 

eksekutif ini menyimpan data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh 

komputer sentral perusahaan. 

 

       Seorang eksekutif  bisa memilih dari menu  untuk menghasilkan tampilan 

layar  yang telah disusun sebelumnya (preformatted), atau untuk melakukan 

sejumlah kecil pemrosesan. Sistem ini juga memungkinkan pemakai menggunakan 

sistem pos elektronik perusahaan dan mengakses data dan informasi lingkungan 
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(informasi eksternal). Dan disini dibutuhkan personil pendukung EIS yang 

memasukkan berita terbaru dan penjelasan informasi. Perbedaan Sistem Informasi  

Manajemen (SIM), Sistem Pendukung Keputusan (DSS)/DSS dengan Sistem 

Informasi Eksekutif (EIS). 

 

Secara prinsip  Sistem Informasi Eksekutif dimana EIS dirancang untuk 

membantu eksekutif atau manajer senior untuk melakukan pemantauan terhadap 

perencanaan strategis perusahaan maupun untuk membantu dalam melakukan 

perencanaan strategis di masa yang akan datang, sedangkan SIM merupakan sistem 

yang dirancang untuk menangani dan membantu  manajer menengah  dalam 

menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan 

dengan menyampaikan laporan-laporan yang dihasilkan secara periodik.  

 

Sistem Pendukung Keputusan (DSS) adalah tipe lain dari pada sistem 

informasi komputer yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan proses 

pengambilan keputusan. DSS ini dikembangkan untuk mendukung keputusan dari 

tingkat menengah ke atas, sedangkan EIS berkonsentrasi pada tingkat manajemen 

paling atas. 

 

EIS dapat  dianggap sebagai suatu  sistem yang menyediakan informasi 

untuk membantu memformulasikan query intelijen yang kemudian bisa 

dilanjuntukan ke DSS. EIS adalah untuk memberi kesempatan bagi  eksekutif untuk 

mengenali organisasi tersebut secara keseluruhan dan bukan  hanya suatu area 

tertentu. DSS itu sendiri seringkali  menyediakan suatu informasi yang sangat rinci 

untuk membantu menganalisis masalah di suatu area/departemen tertentu.  

 

Perbedaan penting lainnya adalah bahwa data eksternal yang diperoleh dari 

database on-line dan juga data internal akan diuji bersama-sama untuk menjawab  

suatu query dari EIS. Sedangkan DSS biasanya kurang memberikan penekanan pada 

data eksternal dalam proses pengambilan keputusannya. Perbedaan lainya adalah 

bahwa EIS memberikan terutama hanya informasi-informasi rangkuman 
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(summary). EIS ini memberikan rinciannya melalui kemampuan dariill-down. 

Sedangkan DSS akan berusahan untuk menampilkan semua rincian yang terkait ke 

analisis masalah secara bersamaan pada pertama kalinya.  

 

 

Tabel 2. 
Kelebihan dan Kekurangan DSS 

 

 

 

Kelebihan  
 

 

Kekurangan 
 

• Mudah untuk digunakan 
eksekutif tingkat atas 

• Pengoperasian tidak 
membutuhkan 

pengetahuan komputer 

yang ekstensif 

• Menyediakan informasi 
summary perusahaan 

secara tepat waktu 

• Menyediakan pemahaman 
yang lebih baik terhadap 

informasi. 

• Menyaring data untuk 
manajemen waktu yang 

lebih baik. 

• Menyediakan sistem untuk 
tracking informasi yang 

semakin meningkat. 
 

• Fungsi yang terbatas 

• Tidak bisa melakukan 

perhitungan yang kompleks 

• Sulit untuk mengkuantifikasikan 

manfaat dari implementasi SIE. 

• Bisa mengakibatkan kelebihan 
informasi bagai banyak 

eksekutif. 

• Sistem bisa menjadi terlalu besar 
untuk dikelola. 

• Sulit dalam menjaga data tetap 

mutakhir. 

• Data input requirements 

tambahan seringkali kurang 

diperhitungkan. 

• Memberikan masalah data 
security. 
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Gambar 7. 
Hubungan Antar Sistem Satu dengan Lainnya saling terintegrasi 

 

Sebagai organisasi yang bergerak ke pusat, koordinasi dan kontrolling sistem 

evaluasi, bagaimanapun mereka banyak membuat pendekatan tikngkatan 

manajemen untuk sistem yang lebih birokrasi di dalam proses. Dengan kata lain 

mengintegrasikan sistem menjadi kontrol yang terpusat akan mengalir dalam suatu 

koordinasi sesuai dengan kondisi organisasi dan sistem nilai yang berlaku.  

 

 

  

 

EIS 

TPS OAS/ 
KWS 

MIS DSS 
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BAB 4 

MANAJEMEN SUMBER DAYA DATABASE DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM ORGANISASI 

 

 

 

 

 

A. Konsep Strategi Kompetitif 

 tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung 

operasional organisasi, kelompok kerja, dan kerjasama perusahaan 

yang efisien, atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang 

efektif. TI dapat mengubah cara berbagai organisasi bersaing. Pelaku organisasi hrs 

melihat SI secara strategis,yaitu merupakan jaringan kompetitif yang penting 

sebagai jalan untuk pembaruan organisasi, dan sebagai investasi penting dalam 

teknologi yang dapat membantu perusahaan.mengadopsi proses strategis dan 

organisasi yang memungkinkannya untuk merekayasa ulang atau mengubah diri 

agar dapat bertahan hidup serta berhasil dalam lingk.organisasi yang dinamis. 

 

Menggunakan TI sebagai Keunggulan Strategis 

 

Peran utama aplikasi SI dalam organisasi adalah untuk memberikan 

dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan 

kompetitif. Peran strategi SI ini melibatkan penggunaan TI untuk mengembangkan 

berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan 

perusahaan.keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam ppasar global.  

Hal ini menciptakan sistem informasi strategis, SI yang mendukung atau 

membentuk posisi kompetitif dan strategi dari perusahaan.organisasi. Jadi, SI 

strategis dapat berupa SI (TPS, SIM, DSS, dan lain-lain) yang menggunakan TI untuk 

SI 
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membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan 

kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. 

 
B. Manajemen Sumber Daya Data (SDD) 

ata merupakan sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola 

seperti mengelola aset penting lainnya dalam organisasi. Saat ini, 

perusahaan tidak dapat bertahan hidup/berhasil tanpa data yang 

berkualitas berkaitan dengan operasional internal dan lingkungan eksternal  

perusahaan. Konsep Dasar Data, terdiri atas: Karakter, Field, Record, File, dan 

Database.  

Jenis-jenis Database (Db), terdiri atas: 

• Db Operasional 

• Db Terdistribusi 

• Db Eksternal 

 

Gudang Data (Data warehouse) dan  Penambangan Data (Data mining)  
 

Yang dimaksud Gudang Data adalah penyimpanan berbagai data yang telah 

diekstraksi dari berbagai db ops, eksternal, db lainnya dalam sebuah organisasi. 

Gudang data dipakai oleh para manajer & Praktisi organisasi lainnya (setelah 

dibersihkan/diubah,dikatalogkan) untuk penambangan data, pemrosesan analitis 

online, dan analisis organisasi lainnya, riset pasar, dan pendukung keputusan. Data 

Mart : data yang berisi rangkaian kecil data dari gudang data yang berfokus pada 

aspek-aspek tertentu dari suatu perusahaan, seperti dept, atau sebuah proses 

organisasi. 

Penambangan data (Data Mining) 

Adalah penggunaan utama dari db dalam gudang data. Data dari suatu 

gudang data dianalisis untuk mengungkapkan pola & tren tersembunyi dalam 

aktivitas organisasi yang telah lewat. Penambangan data dapat menemukan 

hubungan, pola dan tren baru dalam data organisasi yang berjumlah besar 

(terabyte) yang disimpan dalam gudang data.  

D 
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Contoh Organisasi yang menggunakan Penambangan data untuk: 

 Melakukan “analisis berbasis pasar” agar dapat mengidentifikasi berbagai paket 

produk 

 Menemukan akar dari masalah kualitas atau produksi 

 Mencegah penurunan pelanggan dan untuk mendapat pelanggan baru 

 Mendapat gbran mengenai pelanggan dengan lebih akurat 

 

Manajemen Database 

Bayangkan saja jika data tidak simpan secara teratur, atau tidak ada cara 

yang sistematis untuk menarik datanya. Sumber daya data hrs diatur dan 

distrukturkan dalam cara yang logis agar dapat dengan mudah diakses, diproses 

secara efisien, ditarik dengan cepat, dan dikelola secara efektif. 

 
Perbedaan Pemrosesan File secara Tradisional dengan Pendekatan 

Manajemen Db 

 
Didalam pendekatan pemrosesan file yang tradisional yang dahulu 

digunakan dalam pemrosesan data organisasi selama bertahun-tahun, setiap 

aplikasi didisain untuk menggunakan satu atau lebih file data khusus yang berisi 

hanya jenis tertentu record data 

 Pendekatan Manajemen Db 

Pendekatan pemrosesan file digantikan oleh pendekatan manajemen Db 

sebagai dasar dari metode modern dari pengelolaan data organisasi. Pendekatan 

manajemen data mengonsolidasikan record data yang seblmnya berada dalam file-

file terpisah menjadi Db yang dapat diakses oleh banyak program aplikasi yang 

berbeda. Manajemen Db melibatkan penggunaan s/w MDB untuk mengendalikan 

bagaimana Db dibuat, diteliti, dan dipelihara untuk memberi informasi yang 

dibutuhkan oleh para end user. Contoh: Record pelanggan dan jenis data umum 

lainnya yang dibutuhkan untuk beberapa aplikasi berbeda dalam kegiatan 

perbankan, seperti pemrosesan cek, ATM, kartu kredit, rek.tabungan, dan cicilan 

pinjaman.  
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C.  Pengembangan Daur  Sistem 

Pendekatan sistem (system approach) untuk menyelesaikan masalah 

menggunakan orientasi sistem untuk merumuskan masalah dan peluang dan 

mengembangkansolusi. Menganalisis masalah dan memformulasikan solusi 

melibatkan aktivitas yang saling berhubungan,yakni: 

1. Kenali dan rumuskan masalah atau peluang dengan menggunakan 

pemikiran sistem. 

2. Kembangkan dan evalusi alternatif solusi sistem 

3. Pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan Anda. 

3. Desain solusi sistem yang dipilih. 

4. Implentasikan dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah di desain. 

 
Pendekatan sistem dapat digunakan  untuk pemecahan masalah untuk 

macam-macam tipe masalah. Bagaimana jika penggunaan pendekatan sistem untuk 

membuat suatu solusi sistem informasi pada  masalah organisasi? maka hal   ini 

disebut dengan pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi. 

Kebanyakan computer based information sistems (CBIS) merancang dan 

mengimplementasikan dengan menggunakan cara proses yang  sistematika. Dalam 

proses ini end user dan specialist  informasi  merancang sistem  informasi berdasarkan 

aktivitas analisa akan kebutuhan informasi organisasi. 

Ketika pendekatan sistem digunakan untuk  pengembangan solusi sistem 

informasi, maka banyak langkah proses yang harus dilakukan yang disebut juga 

emerges cycle. Aktivitas  ini disebut dengan siklus pengembangan sistem atau Sistem 

Development Life Cycle (SDLC). Gambar dibawah ini memperlihatkan summary 

secara keseluruhan. Apa  yang terjadi  pada setiap langkah adalah sebagai berikut : 

• Investigasi (Investigation) 

• Analisa (Analysis) 

• Rancangan (Design) 

• Implementasi (Implementation) 

• Perawatan (Maintenance) 
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D. Proses Pengembangan Sistem. 

Apakah kita memiliki peluang organisasi? Apa prioritas organisasi kita ? 

Bagaimana tekologi informasi bisa menyediakan solusi sistem informasi  yang 

sesuai dengan prioritas organisasi kita? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab dalam tahap investigasi sistem (sistems investigation stage)–langkah 

pertama dalam proses pengembangan sistem. Tahap ini dapat melibatkan 

pertimbangan proposal yang dihasilkan dari proses perencaan organisasi/TI. Tahap 

investigasi juga termasuk study awal solusi sistem informasi yang diusulkanuntuk 

memenuhi prioritas organisasi perusahaan dan peluang. 

 

Sistem Investigation 

• Apakah organisasi mempunyai  masalah organisasi ? 

• Apa penyebab masalah tersebut ? 

• Apakah sistem informasi yang baru dapat membantu menyelesaikan masalah ? 

• Apa  yang  menyebabkan solusi menjadi layak (feasible) ? 

 Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab pada tahap investigasi. 

Sistem Investigation 

• Menentukan apakah organisasi  mempunyai  masalah atau peluang 

• Melakukan  feasibility studi untuk memastikan apakah membuat sistemn 

informasi baru atau    mengembangkan sistem informasi yang ada sebagai suatu 

solusi 

• Mengembangkan perencanaan proyek untuk mendapatkan persetujuan 

manajemen. 

Studi Kelayakan (Feasibility Study)  

Disebabkan proses pengembangan sistem informasi akan mengeluarkan 

biaya   maka langkah sistem investigasi adalah   melakulan preliminary study   yang 

disebut dengan feasibility study. Suatu feasibility study adalah langkah awal 

investigasi kebutuhan informasi yang merupakan prospek user  dan menentukan 

kebutuhan sumber daya, biaya, keuntungan dan kelayakan proposal proyek 

tersebut. 
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Tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk mengevaluasi solusi sistem 

alternative dan untuk  mengusulkan aplikasi organisasi yang paling layak dan 

paling diiginkan untuk dikembangkan. Feasibility study dapat dilakukan dengan 4 

pendekatan, yaitu:   

1. Kelayakan organisasi (Organizatiton Feasibility) 

Melihat seberapa sistem dapat mendukung tujuan strategi organisasi. 

2. Kelayakan ekonomis (Economic Feasibility): 

  ~ Cost Savings 

  ~ Increased Revenue 

  ~ Decreased Investment 

  ~ Increased Profits 

3. Kelayakan secara teknis (Technical Feasibility): 

∞ Hardware and software capabilities, reability and availability 

∞ Penambahan atas sistem yang ada  

∞ Menyediakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan 

4. Kelayakan operasional: (Operasional Feasibility); 

∞ End user acceptable, Management support 

∞ Customer, supplier and government requirement 

∞ Apakah sistem akan berjalan mulus setelah dipasang 

∞ Apakah sistem tersebut akan dijalankan 

∞ Prototyping Process 

 

Analisis Sistem 

  Analisis sistem bukanlah studi awal. Analisis sistem merupakan studi 

mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir yang 

menghasilkan persyaratan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir yang 

menghasilkan persyaratan fungsional (fungtional requirement) yang digunakan 

sebagai dasar untuk desain sistem informasi yang baru. Analisis tradisional 

melibatkan studi yang rinci mengenai : 

• Informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemakai akhir ( end user).  
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• Aktivitas, sumber daya, dan produk dari satu atau lebih sistem informasi yang 

saat ini digunakan. 

• Kemampuan sistem  informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi Anda, dan stake holder yang mungkin menggunakan sistem ini. 

 

Analisis Organisasional 

Analisis organisasional (organizational analysis) merupakan langkah pertama 

yang penting dilakukan dalam analisis sistem. Bagaimana orang bisa mempernbaiki 

sistem informasi jika pengetahuan mereka tentang lingkungan organisasi sangat 

sedikit. Mereka tidak bisa melakukannya. Karena itulah anggota tim pengembangan 

harus mengetahui tentang organisasinya, stuktur manajemennya, orang-orangnya, 

aktivitas organisasinya, sistem lingkungan yang terkait, dan sistem informasi 

terbaru. Anggota tim harus mengetahui informasi ini secara lebih rinci untuk unit 

organisasi tertentu atau kelompok kerja pemakai akhir yang akan terpengaruh oleh 

sistem informasi yang baru atau yang lebih baik yang diusulkan.  

Analisis Sistem yang ada sebelum anda mendesain sistem baru. Anda perlu 

mempelajari sistem yang akan ditingkatkan atau diganti (jika ada). Anda perlu 

menganalisis bagaimana sistem ini menggunakan hardware, software, jaringan dan 

sumber daya manusia untuk mengubah sumber data, seperti data transaksi ke 

produk informasi, seperti laporan dan tampilan. Kemudian Anda harus 

mendokumentasi bagaimana aktivitas sistem informasi input, pemrosesan, output, 

penyimpanan dan pengendalian dilaksanakan. Misalnya, Anda mungkin 

mengevaluasi format, waktu, volume, dan kualitas aktivitas input dan output. 

Aktivitas interface pemakai sangat vital untuk mengefektifkan interaksi antara 

pemakai akhir dan sistem berbasis komputer. Kemudian, pada tahap desain sistem, 

Anda bisa mengspesifikasikan sumber daya, produk, dan aktivitas apa yang harus 

mendukung interface pemakai di dalam sistem yang sedang Anda desain.  
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Analisis Persyaratan Fungsional 

Langkah analisis sistem ini adalah salah satu dari yang paling sulit. Anda 

mungkin perlu bekerja sebagai tim dengan analisis SI dan pemakai akhir lainnya 

untuk menentukan kebutuhan informasi organisasi khusus. Misalnya , pertama Anda 

perlu menentukan jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas 

organisasi, bagaimana formatnya, volumenya, dan frekuensinya; serta waktu 

responnya. Kedua, Anda harus mencoba menentukan kemampuan pemrosesan 

informasi yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas sistem (input, pemrosesan, output, 

penyimpanan, pengendalian) untuk memenuhi informasi ini. Tujuan utama Anda 

adalah menentukan apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. 

Anda harus mencoba mengembangkan persyaratan fungsioal (functional 

requirement). Persyaratan fungsional merupakan persyaratan informasi pemakai 

akhir yang tidak berkaitan dengan hardware, software, jaringan, data dan sumber 

daya manusia yang saat ini digunakan oleh pemakai akhir atau akan digunakan 

dalam sistem yang baru. Hal ini harus ditentukan dalam tahap desain. Analisis 

sistem (sistem analysis) mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh sistem 

untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem (sistem design) 

menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem 

terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi 

persyaratan fungsional yang dikembangkan dalam proses analisis sistem.  

Desain Interface Pemakai 

Aktivitas desain interface pemakai berfokus pada dukungan interaksi antara 

pemakai akhir dan aplikasi berbasis computer. Para perancang memfokuskan pada 

bentuk desain yang menarik dan efisien dari input dan output pemakai, seperti 

halaman Web intranet dan Internet yang mudah digunakan. 

Spesifikasi sistem (system specification).  

Memformulasika desain metode interface pemakai dan produk aplikasi, 

struktur databadari, serta pemrosesan dan prosedur pengendalian. Oleh karena itu, 

perancang sistem akan sering mengembangkan hardware, software, jaringan, data, 

dan spesifikasi personel untuk sistem  yang diusulkan. 
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BAB 5 

AAPPLLIIKKAASSII  SSIISSTTEEMM  TTEELLEEKKOOMMUUNNIIKKAASSII    

DDAANN  JJAARRIINNGGAANN  EELLEEKKTTRROONNIIKK  OORRGGAANNIISSAASSII  
 

 

 

 

 
A. Implementasi Sistem Baru 

mplementasi dapat menjadi proses yang sulit dan memerlukan banyak 

waktu. Akan tetapi hal ini vital dalam memastikan kesuksesan sistem yang 

baru dikembangkan, karena mestipun sistem tersebut didesain dengan 

baik, sistem tersebut akan gagal jika tidak dimplementasikan dengan baik. Oleh 

sebab itu, proses implementasi biasanya memerlukan usaha manajemen proyek 

(project management)  dari para manajer unit organisasi. Mereka harus mendukung 

rencana proyek yang mencakup taggung jawab kerja, jadwal tahap-tahap utama dari 

pengembangan, dan anggaran keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggran yang ditetapkan, 

sambil tetap memenuhi tujuan desain. 

 
 

Aktivitas Implementasi Lainnya 

Pengujian, konversi data, dokumentasi dan pelatihan adalah kunci utama 

agar implementasi sistem organisasi yang dapat berhasil. Pengujian sistem (sistem 

testing) dapat melibatkan pengujian dan debugging software, mengujian kinerja 

situs Web, dan pengujian hardware baru. Bagian penting dari pengujian adalah 

peninjauan tampilan, laporan dan output lainnya dari prototype. Prototype harus 

ditinjau oleh pemakai akhir dari sistem tersebut untuk mengetahui kemugkinan 

kesalahan. Tentu saja, pengujian seharusnya tidak hanya terjadi selama tahap 

implementasi sistem, namun selama seluruh proses pengembangan sistem. Misalnya 

I 
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Anda dapat memeriksa dan mengkritik dokumen input, tampilan layer dan 

prosedur pemrosesan dari prototype selama tahap desain sistem. Pengujian pemakai 

akhir dengan segera merupakan salah satu manfaat dari proses pembuatan 

prototype.  

Konversi Data saat ini, implementasi sistem informasi baru bagi banyak 

organisasi sering melibatkan penggantian software, database dan sistem yang lama. 

Salah satu aktivitas implementasi yang paling penting yang dibutuhkan ketika 

menginstall software baru  dalam kasus ini disebut konversi data (data convertion). 

Misalnya, penginstalan paket software yang baru dapat memerlukan konversi 

elemen data di database yang dipengaruhi oleh aplikasi yang baru ke dalam format 

data yang baru. 

Aktivitas konversi data lainnya yang biasanya dibutuhkan mencakup 

koreksi data yang tidak tepat, penyaringan data yang tidak diinginkan, konsolidasi 

data dari beberapa database dan pengaturan data ke dalam format data yang baru, 

seperti database, data-mart, data gudang (data warehouse). Proses konversi data yang 

baik merupakan hal yang penting karena data yang diformat atau disusun dengan 

tidak tepat sering dilaporkan sebagai salah satu penyebab utama dari kegagalan 

dalam implementasi sistem baru. 

Metode Konversi, Operasi awal dari sistem organisasi yang baru, dapat 

menjadi tugas yang sulit. Hal ini biasanya memerlukan proses konversi (conversion) 

dari penggunaan sistem yang ada saat ini ke operasi aplikasi yang baru atau yang 

lebih baik. Metode konversi dapat mempermudah pengenalan teknologi informasi 

yang baru kedalam organisasi. Empat bentuk utama dari konversi sistem yaitu : 

• Konversi pararel 

Dimana sistem yang lama maupun sistem yang baru sama-sama beroperasi 

hingga tim pengembangan proyek dan manajemen pemakai akhir setuju untuk 

mengubah secara keseluruhan ke sistem yang baru. 

• Konversi bertahap (phased) 

Dimana hanya bagian-bagian dari aplikasi yang baru atau hanya beberapa 

departemen, kantor cabang atau lokasi pabrik  yang dikonversi dulu. 
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• Konversi percontohan (pilot) 

Dimana satu departemen atau suatu tempat kerja menjadi percobaan. Sistem 

yang baru dapat diujicobakan di tempat tersebut hingga para pengembang 

merasa bahwa sistem tersebut dapat di implementasikan di seluruh organisasi. 

• Konversi langsung 

Pergantian langsung sistem lama kesistem yang baru.  

 

B. Membentuk Jaringan  dalam Organisasi 

Telekomunikasi dan Jaringan bekerja dengan menggunakan Internet dan 

merevolusi organisasi dan masyarakat. Organisasi telah menjadi perusahaan. 

Berjejaring (network enterprise).Internet, intranet, ekstranet, dan Web membentuk 

jejaring proses organisasi dan kary.secara bersamaan, dan menghubungkan mereka 

dengan pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya.  

Organisasi dapat bekerjasama secara lebih kreatif, mengelola sumber daya 

dan ops organisasi mereka lebih efektif dan bersaing dengan sukses dalam ekonomi 

global. 

Tren dalam Jaringan  Telekomunikasi 

Telekomunikasi adalah pertukaran info dalam bentuk apapun (suara, data, 

teks, gambar) melalui jaringan berbasis komputer. Tren utama yang terjadi di 

bidang telekomunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan 

manajemen. 

 
Nilai Ekonomis Jaringan Telekomunikasi 

• Mengurangi biaya; 

• Mempersingkat waktu & pemrosesan organisasi; 

• Mendukung e-commerce; 

• Memperbaiki kerjasama kelompok kerja; 

• Mengembangkan proses operasional on-line; 

• Berbagi sumber daya; 
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• Mengunci pelanggan dan pemasok; 

• Mengembangkan jasa dan produk baru. 

 

C. Revolusi Internet 

Internet telah menjadi jalan tol informasi global, Internet semakin meluas 

seiring dengan semakin banyaknya organisasi, organisasi, komputer, dan jaringan 

yang bergabung dengan web global ini. Ribuan jaringan organisasi, pendidikan, dan 

penelitian saat ini saling menghubungkan jutaan sistem  

 
Penggunaan Kegiatan Organisasi dengan Internet 

Penggunaan kegiatan dari internet telah meluas dari pertukaran info secara 

elektronik ke aplikasi strategi organisasi; kerjasama antar mitra organisasi; 

penyediaan dukungan pelanggan dan pemasok; penggunaan                   e-commerce 

sebagai kegiatan organisasi utama; dan juga perusahaan menggunakan teknologi 

internet untuk pemasaran, penjualan, dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan 

CRM, aplikasi organisasi lintas fungsional, aplikasi dalam bidang teknik, 

manufaktur, sumber daya, dan akuntansi. 

 
Nilai Organisasi dari Internet 

• Menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online; 

• Mengurangi biaya transaksi mel penjualan online dan dukungan pelanggan; 

• Menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan 

online; 

• Meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui  perbaikan dukungan 

• Mendukung Komunikasi dan kolaborasi; 

• Menyediakan Publikasi Web; 

• Mendukung Manajemen dan Operasional Organisasi. 
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Peran Intranet dan Ekstranet 

Intranet adalah jaringan di dalam organisasi yang menggunakan teknologi 

internet untuk memungkinkan saling berbagi info, komunikasi, kerjasama, dan 

dukungan bagi proses organisasi. Intranet perusahaan.dapat juga diakses melalui 

intranet pelanggan, pemasok, dan mitra organisasi lainnya melaui hub.ekstranet. 

Ekstranet adalah hubungan jaringan yang menggunakann teknologi internet untuk 

saling menghubungkan intranet suatu organisasi dengan intranet pelanggannya, 

pemasok, dan mitra organisasinya. Ekstranet memungkinkan pelanggan pemasok, 

konsultan, subkontraktor, organisasi prospek, dan pihak lainnya untuk mengakses 

situs web intranet tertentu dan Db perusahaan. 

 

D. Sistem Organisasi (E-Organization) 

Aplikasi organisasi yang cepat berubah dari teknologi info, yang makin 

diwarnai dengan apa yang disebut dengan aplikasi e-business.  e-business adalah 

penggunaan internet dan jaringan serta TI lainnya untuk mendukung e-commerce, 

komunikasi, kerjasama perusahaan, dan berbagai proses yang dijalankan mel web, 

baik dalam jaringan perusahaan.maupun dengan para pelanggan serta mitra 

organisasinya. e-business meliputi e-commerce yang melibatkan pembelian dan 

penjualan, serta pemasaran dan pelayanan produk, jasa, dan info mel internet, dan 

jaringan lainnya. 

Hampir semua perusahaan yang menggunakan sistem berbasis mainframe ke 

aplikasi klien/server sistem lintas fungsional perusahaan. Hal ini biasanya 

melibatkan pemasangan s/w ERP, SCM, atau CRM dari SAP Amerika, PeopleSoft, 

Oracle, dan perusahaan lainnya. Sebagai pengganti untuk berfokus pada kebutuhan 

pemrosesan info dari berbagai fungsi organisasi, s/w perus.semacam ini berfokus 

untuk mendukung berbagai kelompok proses organisasi terintegrasi yang terlibat 

dalam operasional organisasi. 

 

ERP:Tulang Punggung Organisasi 

Semua jenis organisasi kini mengimplementasikan sistem ERP. ERP 

bertindak sebagai tulang punggung lintas fungsional perusahaan.yang 
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mengintegrasikan dan mengotomatisasikan banyak proses internal dan SI dalam 

fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan SDM perusahaan. 

Perusahaan besar di seluruh Dunia mulai mengimplementasikan sistem ERP sejak 

tahun 1990 sebagai kerangka kerja konseptual dan katalis untuk merekayasa ulang 

proses organisasi.  

 

 

Gambar 8. 

Enterprise Resource Planning 

 
ERP dianggap sebagai bahan penting yang dibutuhkan perusahaan.untuk 

bisa mendapatkan efisiensi, kelincahan, dan responsivitas yang dibthkan dalam 

mencapai keberhasilan di lingk.organisasi yang dinamis saat ini. ERP digerakkan 

oleh modul s/w suite terintegrasi yang mendukung proses organisasi dasar internal 

perusahaan. Contoh:s/w ERP untuk perusahaan.manufaktur umumnya akan 

memproses data dari dan menelusuri status penjualan, persediaan, pengiriman, dan 

pembuatan faktur, serta perkiraan bahan baku dan kebthan sdm.   

 
Manfaat ERP 

• Kualitas dan Efisiensi; 

• Penurunan Biaya; 

• Pendukung Keputusan; 

Sales 
Distribution, 
Order 
Management 

Accounting 
and Finance 

Production 
Planning 

Human  
Resources 

Integrated 
Logistics 

Customer/ 
Employee 



~ 42 ~ 

 

• Kelincahan Perusahaan; 

• Menembus batas; 

 

Kegagalan Implementasi ERP 

Para Manajer dan Specialis TI meremehkan kerumitan peencanaan, 

pengembangan, dan pelatihan yang dibuthkan  untuk bersiap-siap menghdp sistem 

ERP baru yang akan secara radikal mengubah proses organisasi dan SI perusahaan. 

Kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap 

perencanaan dan pengembangan serta program manajemen perubahan, atau 

mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dengan cara yang terlalu cepat pada 

proses konversi. 

 
E. Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) 

CRM menggunakan TI untuk membuat sistem lintas fungsional 

perusahaan.yang mengintegrasikan dan mengotomatisasikan banyak proses 

layanan pada pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang 

berinteraksi dengan pealnggan perusahaan. Sistem CRM juga menciptakan 

kerangka kerja TI s/w serta Db yang dijalankan melalui web, mengintegrasikan 

proses-proses organisasi ini dengan operasional organisasi perusahaan lainnya, dan 

mendukung kerjasama antara perusahaan.dengan para pelanggan serta mitra 

organisasinya. Sistem CRM meliputi sekelompok modul s/w yang memberi 

berbagai alat, yang membantu perusahaan.dan para kary.nya memberikan layanan 

yang cepat, dapat diandalkan, dan konsisten kepada para pelanggannya.   

 
 
Manfaat dan Tantangan CRM 

• Memungkinkan perusahaan.untuk mengidentifikasi serta berfokus pada para 

pelanggan terbaik(mereka yang paling menguntungkan perusahaan);  

• Memungkinkan penyesuaian dan personalisasi realtime atas berbagai produk dan 

jasa berdasarkan keinginan, kebutuhan, kebiasaan membeli serta siklus hidup 

para pelanggan;  
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• Menelusuri saat ketika pelanggan menghubungi perusahaan darimanapun titik 

hubungnya;  

• Memungkinkan perusahaan memberi pengalaman yang konsisten dan layanan 

serta dukungan superior bagi pelanggan, di semua titik kontak yang dipilih oleh 

pelanggan.  

 
Kegagalan CRM 

Di dalam laporan penelitian 20% dari perusahaan.yang telah disurvei 

melaporkan bahwa implementasi CRM benar-benar telah merusak hubungan lama 

mereka dengan pelanggannya (Hall, Mark. 13 Des 1999). Kegagalan pada umumnya  

diakibatkan kurangnya pemahaman dan persiapan 

 
Manajemen Rantai Pasokan (SCM) 

SCM sebagai jaringan organisasi dan tujuan strategis dan usaha awal untuk 

pengembangan aplikasi e-business utama. SCM membantu perusahaan.mendapatkan 

produk yang tepat pada tempat yang tepat dalam waktu yang tepat, dengan jumlah 

yang tepat serta biaya yang wajar. Tujuan SCM diantaranya untuk mengelola secara 

efisien proses organisasi dengan memperkirakan permintaan; mengendalikan 

persediaan; meningkatkan jaringan hubungan organisasi perusahaan dengan para 

pelanggan, pemasok, distributor, dan perusahaan lainnya, serta menerima respon 

atas status setiap hubungan dalam rantai pasokan melalui internet, intranet atau 

ekstranet. 

Integrasi Aplikasi Perusahaan (EAI) 

EAI digunakan oleh banyak perusahaan.untuk menghubungkan aplikasi e-

business seperti CRM dan ERP. s/w EAI memungkinkan para end user membuat 

model berbagai proses organisasi yang dilibatkan dalam interaksi yang hrs terjadi 

antar aplikasi organisasi. EAI menyediakan midleware yang melakukan konversi dan 

koordinasi data, komunikasi aplikasi dan layanan pesan, serta akses ke berbagai 

interface aplikasi terkait. 
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Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS) 

TPS memainkan peran yang sangat penting/strategis dalam e-commerce. 

Banyak perusahaan.menggunakan internet, intranet, ekstranet dan jaringan lainnya 

yang mengikat mereka secara elektronik ke para pelanggan atau pemasok mereka 

untuk pemrosesan transaksi secara online (OLTP).  Sistem realtime semacam ini yang 

menangkap dan memproses transaksi dengan segera, dapat membantu perusahaan 

memberi layanan superior pada para pelanggan dan mitra dagang lainnya. 

Kemampuan ini menambah nilai bagi produk dan jasa mereka, dsl memberi mereka 

suatu cara berharga untuk membedakan diri mereka dari pesaingnya.  

 
Siklus Pemrosesan Transaksi 

Siklus Pemrosesan Transaksi seperti menangkap dan menyimpan data yang 

menjelaskan berbagai transaksi organisasi, memperbaharui Db organisasi, dan 

menghasilkan berbagai produk informasi. Aktifitas tersebut meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

�Entri Data; 

�Pemrosesan Transaksi; 

�Pemeliharaan Db; 

�Pembuatan Dokumen dan Laporan; 

�Pemrosesan Permintaan  

Sistem Kerjasama Organisasi (ECS) 

ECS adalah sistem info lintas fungsional organisasi yang meningkatkan 

komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggota tim organisasi dan kelompok 

kerja. ECS mengkomunikasikan berbagai ide, berbagi sumber daya, dan 

mengkoordinasikan usaha kegiatan kerjasama kita sebagai anggota dari proses 

formal dan informal, tim proyek, dan kelompok kerja yang membentuk organisasi 

saat ini. ECS memungkinkan kita bekerja bersama secara lebih mudah dan efektif 

dengan membantu kita untuk : 

∞ Berkomunikasi: berbagi info satu sama lain; 

∞ Berkoordinasi: mengkoordinasikan kegiatan individu dan kelompok 

∞ Kolaborasi: bekerjasama secara kolektif dalam proyek dan tugas. 
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BAB 6 

SISTEM FUNGSIONAL ORGANISASI 

 
 
 
 
 

A.Pengertian Sistem Fungsional Organisasi 
 

istem fungsional organisasi yaitu berbagai jenis (pemrosesan transaksi, 

informasi manajemen, pendukung keputusan, dan lain-lain) yang 

mendukung berbagai fungsi organisasi seperti akuntansi, keuangan, 

pemasaran, manajemen operasi, dan MSDM. Contoh bila seseorang yang tujuan 

kariernya adalah posisi pemasaran dalam bank hrs memiliki pemahaman dasar 

tentang bagaimana sistem info digunakan dalam bank serta bagaimana sistem info 

tersebut mendukung berbagai aktivitas pemasaran dalam bank dan perusahaan 

lainnya. 

 

B. Sistem Informasi  Akuntansi (SIA) 

Sistem Informasi Akuntansi  didasarkan pada konsep double entry bookeeping. 

Operasional sistem Akuntasi menekankan pada pencatatan (record) data historis 

legal dan hasilnya harus akurat dengan statement keuangan. Tipe informasi yang 

termasuk di dalam SIA adalah transaksi prosessing seperti  Proses Order Entry, 

Inventory Control (Pengawasan Gudang), Account Payable (Piutang Dagang),  Account 

Receivable (Hutang Dagang), Penggajian dan  General Ledger. Pengelolaan sistem 

akuntasi difokuskan pada perencanaan dan pengawasan operasional organisasi. 

Sistem ini menekankan pada laporan akuntansi, laporan cost accounting, 

pengembangan budget keuangan, statement proyeksi keuangan dan analisa laporan 

keuangan yang dibandingkan dengan fakta kinerja perencanaan. 

 
Karakteristik Sistem Akuntansi adalah fundamental dari organisasi dan 

S 
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merupakan dasar untuk melihat baik atau buruknya kondisi suatu lingkungan 

organisasi internal perusahaan. Di dalam akuntansi ada 6 sistem utama yaitu: 

 
1. Order Processing 

Mencatat dan memproses  pemesanan  customer dan menghasilkan customer 

invoice. 

2. Inventory Management Sistems (Sistem pengelolan Inventory) 

Mencatat dan memproses data yang berhubungan dengan perubahan di dalam 

inventory dan mendukung informasi pengiriman dan pemesanan kembali. 

3. Account Receivable 

Sistem mencatat jumlah yang dipinjamkan kepada customer mulai dari 

customer membuat kredit sampai waktu pembayaran kredit sampai dengan 

pengawasan sisa kredit yang tersisa dan outorisasi pemberian kredit kembali.  

4. Acccount Payable 

 Sistem pencatatan data pembelian dan pembayaran kepada supplier. Mereka 

mempersiapkan check yang akan dibayarkan.  

5. Payroll 

 Pencatatan kompensasi(gaji) yang dibayarkan kepada pegawai akan 

menghasilkan check  yang akan dibayarkan, dokumen  dan laporan gaji 

pegawai. 

6. General Legder 

 Konsolidasi data dari sistem akunting dan menghasilkan secara periodik    

laporan keuangan. 

 

 
Order Entry Processing Sistems 

Order entry processing sistems dirancang dengan model batch atau on-line 

tergantung dari keinginan  organisasi. Tanpa adanya proses menerimaan dan 

memproses pesanan customer dengan segera maka perusahaan tidak akan dapat 

 

memantau kondisi organisasi yang mereka jalankan.  Order entry  tidak berdiri 



~ 47 ~ 

 

sendiri sistem ini merupakan integrasi dengan sistem akuntansi ataupun  aplikasi 

inventory control (pengawasan gudang) . 

Tujuan alasan utama menggunakan sistem order entry adalah memproses 

pesanan customer. Sasaran proses pesanan ini untuk memberikan rasa aman pada 

pada customer bahwa kebutuhannya diperhatikan. Juga berfungi sebagai pencatatan 

(recording)  menyimpan sesegera mungkin, jelas dan akurat. Sistem Order Entry 

sangat penting untuk penjualan dan penjelasan informasi organisasi perusahaan. 

Informasi extra yang didapat dari sistem ini adalah dapat menjelaskan siapa 

sebenanya customer mereka (organisasi) , kapan mereka membeli dan barang apa 

saja yang dibeli dan bagaimana jadwal pembelian mereka (per hari, minggu atau 

bulan).  

 
Tipe Transaksi  Order Entry  

 Bentuk yang umum dari order entry adalah berhubungan dengan transaksi. 

1. Order entry  

 Menerima rincian order customer dan mengisi secara otomatis kedalam sistem 

untuk diproses dan di- filling/ disimpan. 

 2. Order inquiry 

 Mencari informasi  untuk menentukan/memastikan status dari order entry 

sebelumnya. 

 3. Order Adjusment (penyesuaian entry) 

 Mengedit atau menghapus order yang telah berada didalam sistem. 

 4. File maintenance 

 Menambahkan atau merubah entry kedalam masterfile dimana comprise sistem 

order prossesing , termasuk master file customer, filer personal penjualan, biaya 

atau pajak.  

 

Posisi porsi customer di identifikasikan sebagai individu atau organisasi 

yang melakukan order dan termasuk didalamnya yang berhubungan rinci dengan 

metoda pengiriman fax penjualan dan personal pernjualan.  Tidak keseluruhan 

informasi yang dibutuhkan pada pesanan dimasukkan ke dalam sistem. Beberapa 
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data  pendukung dapat dicari melalui file di dalam computer misalnya: nama, 

alamat, alamat barang dikirim. Data-data tersebut dapat dicari melalui customer file 

dengan menggunakan nomor customer. Isi dari pemesanan terdiri dari rincian item 

permintaan. Permintaan item customer berdasarkan nama atau penjabarannya, 

tetapi umumnya transaksi tergantung pada nomor item yang spesifik yang 

disiapkan oleh personal penjualan. Ketika keseluruhan pemesanan telah 

dimasukkan maka subtotal dikalkulasikan , pajak penjualan dapat ditentukan dan 

total biaya dapat diketahui.  

 
 Pada sistem order prossesing ini juga diharapkan mempunyai kemampuan 

untuk: 

∞ Mengetahui dan mencatat back order (bila barang tidak ada maka pesanan 

dicatat dahulu kedalam back order) item-item apa saja yang tidak ada di dalam 

stock. 

∞ Mempersiapkan daftar barang yang harus diambil/keluar dari gudang. 

∞ Dapat menghitung komisi dari penjualan. 

∞ Memberikan diskon 

∞ Menjabarkan biaya pemesanan dan keuntungan yang akan didapat. 

∞ Mengetahui pemesanan dengan kredit. 

∞ Mempersiapkan dokumen untuk pengiriman pesanan customer.  

 

C. Sistem Pengelolaan Inventory 

Sistem inventory sangat bergantung pada penyediaan dan permintaan atau 

mencatat keluar dan masukknya barang ke dalam gudang. Tujuannya yaitu: 

� Suatu pengorganisasi investasi dalam produk atau merchandise menawarkan 

suatu penjualan kadang sizeable (ukuran yang ada dan tersedia). Item-item ini 

harus dikelola. Pengelolaan inventory yang jelas akan menjadikan lebih baik dari 

pada penyimpan fisiknya di dalam gudang. 

� Pengawasan inventory juga harus sesuai dengan penjabaran ketika pemesanan 

harus dipenuhi. Organisasi yang besar bekerja dengan banyak vendors (supplier  

dan distributor). Dalam sistem inventory harus termasuk di dalamnya rincian 
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dari supplies item apa saja yang dikirim oleh supplies-supplies tersebut. 

Perubahan harga juga harus ada dalam inventory sistem.  

 

Tipe Transaksi  Sistem Inventory  

 Transaksi yang menggunakan computer-based pada pengeloaan inventory 

termasuk : 

• Inventory withdariawal (pengeluaran barang) 

 Pencatatan keluar masuknya  kuantitas/jumlah  barang dari gudang. 

2. Inventory receipt (penerimaan barang) 

 Pencatatan perubahan jumlah barang didasarkan adanya proses penambahan 

barang. Jika harga yang dibayarkan berubah pencatatan biaya juga harus 

disesuaikan sehingga dapat diketahui harga yang harus dijual.  

3. Inventory Item  

 Menjelaskan pencatatan item dan penjabaran item-item yang ada atau mereview 

informasi lainnya tentang penjualan item. 

4. Item Maintenance 

 Penambahan atau penghapusan item data data inventory (penambahan, 

pengurangan). 

Ketika item bertambah tentu saja stock juga berubah dan informasi yang 

lengkap harus ada untuk mengidentifikasikan dan menjabarkan item.  

 
OUTPUT 

 Banyak variasi yang akan dihasilkan dari pengelolan sistem  inventory 

diantaranya sebagai berikut : 

� Daftar inventory (Daftar barang) 

� Laporan Kinerja Inventory 

� Daftar vendor 

� Daftar perkiraan order  

� Laporan penerimaan barang 

� Laporan perubahan harga 

� Formulir untuk mengisi fisik inventory.  
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Account Receivable Sistems (Piutang Dagang) 

Proses account receivable merupakan proses transaksi yang sangat penting 

didalam transaksi penjualan, pelayanan atau organisasi pabrik. Terminologi account 

Receivable berhubungan dengan pendapatan (cash atau uang) yang didapat dari 

organisasi dari hasil transaksi yang terjadi tetapi belum terjadi pembayaran.  

 

Tipe Transaksi  Sistem A/R 

 4 (empat) tipe transaksi yang umumnya pada sistem Account Receivable 

(A/R)  

1. Transaksi penjualan  : 

 Mendapatkan dan memproses data tentang setiap transaksi kredit dan 

penyimpannya kedalam data transaksi yang relevant dan dicatat. Autorisasi 

pembelian dengan kredit maka pencatatan harus sudah ada di dalam autorisasi 

file. Jika customer baru maka terjadi penambahan pada master file autorisasi.  

2. Pembayaran Transaksi 

 Mendapatkan dan memproses data tentang pembayaran uang pada accountnya. 

3. Penyesuaian Transaksi (penyesuaian transaksi)  

 Mendapatkan dan memproses data yang digunakan untuk memeriksa atau 

amend data record sebelumnya atau untuk memperbaiki penyesuaian dapat 

berisi beberapa transaksi untuk melakukan perubahan pada jumlah pesanan 

karena data yang lalu jumlahnya salah. Untuk merubah alamat atau nama dari 

pemegang account atau jumlah penyesuian kredit.   

4. Account Inquiries 

 Mencari (retrieval) informasi dari satu atau lebih sistem A/R record untuk 

menjawab inquiries dari customer  

 

Output  Sistem A/R 

Setiap akhir bulan, proses account dilaksanakan untuk memposisikan transaksi 

ke setiap nomor account. Dibawah ini laporan dan dokumen yang dihasilkan dari 

A/R yaitu 
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�  statement of account 

Daftar rincian dari transaksi untuk periode saat ini  (penjualan, pembayaran 

dan penyesuaian) current balance, aging details dan jumlah pembayaran yang 

diharapkan.  

 

Account Payable Systems (Hutang Dagang) 

Terminologi Account Payable Systems berkaitan dengan uang yang 

dibayarkan ke vendor atau supplier  untuk pelayanan kepada peminjam atau 

perdagangan. Perusahaan yang meminjamakan uang disebut juga dengan kreditor. 

Account payable sistems (sistem Piutang Dagang) mempunyai 3 tujuan yaitu:  

� Maintenance pencatatan invoice (tagihan) yang diterima dari kreditor dan 

jumlah yang harus dibayarkan kepada setiap kreditor. 

� Maintenance pengawasan kredit (pengambilan kredit). Karena kredit dari 

perusahaan adalah sangat berhubungan dengan waktu pembayaran dari 

tagihan A/P sistem yang dirancang untuk memonitor tanggal pembayaran dan 

melaksanakan pembayaran , siapa yang bertanggung jawab terhadap 

pembayaran.  

� Sistem juga harus mencatat deadline (sampai batas waktu kapan discount masih 

diberikan).  Pertama  tagihan harus dibayar  dan yang utama sekali harus ada 

uang tunai, karena itu sistem A/P harus mempersiapkan summari secara 

berkala(periodik) indikasi jumlah uang tunai yang dibutuhkan  untuk mengover 

keseluruhan invoice. Manager account harua memutuskan invoice   mana yang 

akan dibayarkan. 

� Banyak sistem A/P secara outomatis  dapat mempersiapkan perusahaan untuk 

memeriksa pembayaran invoices. Pengelolaan sistem A/P tidak hanya untuk 

pembayaran  tagihan saja, tetapi juga ttermasuk didalamnya akuratan 

pencatatan, pengawasan uang tunai yang digunakan dan memaintain kredit 

dengan baik juga perlindungan terhadap penipuan pemakaian uang tunai.  
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Tipe Transaksi  Sistem A/P 

 Ada 5 (lima) transaksi yang dapat dilakukan oleh computer yaitu : 

1. Pemasukkan data invoice dari vendors atau supplier : 

 Mendapatkan dan menyimpan data untuk mengidentifikasikan invoive atau 

tagihan yang diterima dari kreditor. 

2. Autorisasi untuk pembayaran invoice 

 Pembayaran secara otomatis dapat juga dirancang dengan memilih secara 

otomatis vendor yang kita inginkan maka akan didapat informasi berapa yang 

harus dibayarkan. 

3. Penyesuaian Transaksi 

 Menerima data dan proses untuk memperbaiki bila ada kesalahan. 

4. Inquiry Invoice 

 Retrieving secara rinci invoice yang kita inginkan. 

5. Inquiry Vendor 

 Retrieving  secara rinci keseluruhan invoice untuk spesifik vendor. Sebagai 

tambahan operasional transaksi ini vendor akan ditambahkan dan dihapus dari 

vendor master file.  

 Pemasukkan invoice kedalam sistem terjadi setiap hari. Sedang proses 

account payable terjadi setiap periode hanya pada waktu dekat untuk monitor 

misalnya mingguan. Beberapa perusahaan kadang melakukan pengcekan dalam 

satu bulan dua kali.  

Output  Sistem A/P 

 Seperti juga sistem account receivable, sistem A/P juga terdiri dari berbagai 

variasi laporan dan umumnya terdiri dari laporan sebagai berikut :  

� Laporan kebutuhan uang tunai.  

� Register dari check yang dikeluarkan 

� Daftar check 

� Summary general ledger. 

� Konsolidasi pembayaran 

� Summary pembayaran 

� Daftar vendor  
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General Ledger Systems (Sistem Buku Besar) 

Yakni sistem Buku Besar yang memperlihatkan keseluruhan aktivas 

akunting. Tujuannya adalah:   

� Sistem Buku Besar adalah sistem yang mengkonsolidasikan keseluruuhan 

transaksi keuangan termasuk didalamnya summary keseluruhan aktivitas 

transaksi dan memperlihatkan juga asset, liabilities perusahaan. 

� Sistem Buku Besar akan menghasilkan :  

� Neraca  

� Income Statement  

 Input 

Umumnya sistem Buku Besar integrasi dengan pencatatan aplikasi akuntansi 

lainya yang menggambarkan  keseluruhan dari aplikasi account payable, account 

receivable dan pembayaran gaji. Posting data secara automatis transfer total 

summary ke nomor account dalam general ledger. 

Proses Dan Program  

 Aktivitas sistem buku besar termasuk didalamnya : 

� Posting automatis summary dari file aplikasi lainnyya. 

� Pelaksanaan posting secara manual untuk penyesuain. 

� Persiapan neraca percobaab untuk memastikan G/L balance atau tidak. 

� Persiapan laporan General Ledger 

� Persiapan Laporan keuangan untuk satu periode tertentu (bulan, triwulan,  

tahun).  

Output  Sistem Buku Besar 

Sistem Buku besar akan menghasilkan beberapa laporan seperti dibawah ini :   

� Daftar nomor account.  

� Register transaksi berdasarka periode 

� Neraca percobaan 

� Laporan Neraca 

� Laporan Rugi/Laba 

� Perbandingan laporan keuangan per tahun  
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BAB 7 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ORGANISASI 
 
 
 
 
 
 

A. Sistem Informasi Manajemen 
 
Sistem Informasi Pemasaran (SIP) 
 

ungsi organisasi dari pemasaran berhub dengan perencanaan, promosi, dan 

penjualan produk2 yang ada dalam pasar yang ada, serta pengembangan 

berbagai produk baru dan pasar baru untuk dapat dengan lebih baik 

menarik serta melayani pelanggan lama maupun calon pelanggan.  

Sistem otomatisasi penjualan menggunakan komputasi bergerak dan 

teknologi internet untuk mengotomatisasikan berbagai aktivitas pemrosesan 

informasi untuk mendukung manajemen penjualan. Sistem informasi pemasaran 

lainnya membantu para manajer pemasaran lainnya membantu para manajer 

pemasaran dalam manajemen hub dengan pelanggan, perencanaan produk, 

penetapan harga, dan keputusan manajemen produk lainnya, periklanan, promosi 

penjualan, dan strategi pemasaran bersasaran, serta riset dan perkiraan pasar.  

 
Sistem Manajemen Keuangan (SMK) 

Sistem Manajemen Keuangan (SMK) berbasis perusahaan mendukung 

manajer organisasi dan para praktisi dalam keputusan yang berkaitan dengan: 

Keuangan organisasi dan pengalokasian dan pengendalian SDKeuangan di dalam 

organisasi. Kategori utama SMK meliputi: manajemen kas dan investasi, 

Penganggaran Modal, Perkiraan Keuangan, dan Perencanaan Keuangan. 

 
 
 
 

F 
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Sistem Informasi Manufaktur (SIM) 

Sebagian besar perusahaan yang bergerak pada bidang 

manufacturing/pabrikasi menemui kesulitan untuk menentukan berapa banyak 

jumlah/kapan bahan bakuntukmaterial yang benar-benar dibutuhkan oleh bagian 

produksi untuk  mengolahnya menjadi barang jadi. Mestipun ada sistem yang dapat 

menentukan tanggal pembelian bahan bakuntukmaterial dan tanggal produksi 

barang jadi, tetapi tidak dapat memberikan menentukan jumlah bahan baku yang 

dibutuhkan. Dalam situasi yang sama juga dialami oleh bagian accounting dalam 

menganalisis/menghitung stock barang dan menterjemahkan ke dalam nilai rupiah, 

karena menggunakan sistem yang berbeda sering terjadi perbedaan angka/nilai 

dengan bagian produksi/gudang. 

 

Masalah yang biasanya  dihadapi organisasi 

• Pengiriman barang jadi sering tidak sesuai dengan permintaan pelanggan 

• Jadwal produksi sering berubah 

• Ketidak seragaman penggunaan data oleh fungsi organisasi dalam menganalisa 

kegiatan usaha 

• Hubungan kerja yang kurang harmonis antar fungsi organisasi 

• Tidak adanya alat pengukuran standard karya/performance  

• Tidak adanya sistem formal yang digunakan oleh semua fungai organisasi mulai 

dari tingkat atas, menengah, bawah dan operatif, yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan usaha dan kegiatan usaha. 

• Analisa kebutuhan informasi pada setiap tingkatan tanggung jawab lebih baik 

berdasarkan model fungsional dari kegiatan usaha perusahaan dan bukan 

berdasarkan struktur organisasi. 

• Penerapan sistem informasi harus dapat memberi dampak positif/benefit yang 

langsung pada tujuan usaha 
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Production Scheduling/Prepare Materials Plan 

Kebutuhan informasinya : 

• Perencanaan produksi (tahunan, kwartalan, bulanan, mingguan); 

• Persediaan untuk setiap bahan baku dan setiap lokasi; 

• Bill of Material (BOM) untuk setiap produk; 

• Standard kebijakan persediaan cadangan untuk setiap bahan baku; 

• Jangka waktu pemesanan (lead time) pembelian untuk setiap bahan baku dan 

setiap supplier; 

• Standard tingkat pemborosan untuk setiap bahan baku dan untuk setiap proses 

porduksi; 

• Jumlah bahan baku-Qty yang masih belum terkirim; 

• Kapasitas produksi dari para supplier; 

• Jadwal produksi. 

 

Identify and Select Supplier,  kebutuhan informasinya : 

• Reputasi dari setiap supplier 

• Informasi mengenai kontrak kerja dengan para supplier, yang sedang berjalan 

atau yang sudah lampau; 

• Informasi mengenai latar belakang dari setiap supplier; 

• Kapasitas dan teknologi yang ditawarkan dari setiap supplier. 

• Informasi mengenai layanan dari setiap supplier setelah purna jual. 

 

Determine Buffer Stock Levels,  kebutuhan informasinya : 

• Jangka waktu pemesanan (lead time) bahan baku dari setiap supplier; 

• Jumlah supplier yang tersedia; 

• Tingkat persentase tidak terpenuhi dari setiap supplier dan setiap bahan baku; 

• Rata-rata produksi harian untuk setiap produk;  
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B. Sistem Electronic Commerce 

-commerce merupakan pembelian dan penjualan, pemasaran dan 

pelayanan, serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa, dan 

informasi di internet, intranet, ekstranet, dan jaringan lainnya, 

antara perusahaan berjaringan dengan prospek, pelanggan, pemasok, dan mitra 

organisasi lainnya.  

E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, 

penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa 

yang diperjualbelikan dalam pasar global berjejaring kpada para pelanggan, dengan 

dukungan dari jaringan para mitra organisasi di seluruh dunia. Sistem e-commerce 

bergantung pada sumber daya internet dan banyak TI lainnya untuk mendukung 

setiap langkah dari proses ini.  

 
Ruang Lingkup E-Commerce 

Ruang lingkup proses organisasi yang melibatkan dalam pemasaran, 

pembelian, penjualan, dan pelayanan produk serta jasa dalam perusahaan.yang 

melakukan e-commerce.   e-commerce meliputi berbagai proses organisasi 

pemasaran interaktif, pemesanan, pembayaran, proses dukungan pelanggan melalui 

katalog e-commerce dan situs lelalang www; proses akses ekstranet ke Db 

persediaan oleh pelanggan dan pemasok (pemrosesan transaksi); akses intranet 

sistem CRM oleh para perwakilan layanan untuk pelanggan (pelayanan dan 

dukungan), dan kerja sama pelanggan dalam pengembangan produk melalui 

pertukaran e-mail serta berita kel di internet (pemasaran/penemuan). Berbagai 

Kategori yang e-Commerce yaitu, B2C,B2B, B2G dan C2C 

 

Pokok-pokok Proses e-commerce 

Ada 9 komponen utama dalam arsitektur proses e-commerce,yaitu: 

�Pengendalian akses dan keamanan; 

�Pembuatan profil dan personalisasi; 

�Manajemen Pencarian 

�Manajemen Isi  

E 
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�Manajemen Katalog 

�Manajemen Arus Kerja 

�Pemberitahuan Kegiatan 

�Kerjasama dan Perdagangan 

�Pembayaran 

 

Proses Pembayaran elektronik 

Proses pembayaran e-commerce cukup rumit karena banyaknya jenis alternatif debit 

dan kredit serta lembaga keuangan dan perantara yang menjadi bagian dari proses 

tsb.diantara proses pembayaran diantaranya sebagai berikut: 

• Proses pembayaran web:sistem pembayaran B2C 

• EFT(Electronic Fund Transfer) Contoh: ATM, EPOS, 

 

Pembayaran Elektronik yang Aman 

• Enkripsi (kode dan pengacakan) data antara pelanggan dan pedagang 

• Enkripsi data yang lewat antara pelanggan dengan transaksi otorisasi kartu kredit 

perusahaan. 

• Mengambil informasi sensitif secara offline  

 
Aplikasi dalam E-Commerce 

Aplikasi e-commerce di banyak perusahaan.telah melalui beberapa tahap 

utama sejalan dengan makin matangnya e-commerce di dunia organisasi 

Contoh: e-commerce antara persuh.dengan pelanggan (B2C) perpindah dr hanya 

menawarkan info multimedia atas perush.di situs web perush(brochureware), 

menjadi penawaran produk dan jasa di situs pajangan web melalui katalog 

elektronik dan transaksi penjualan online. e-commerce dipihak lain, dimulai 

dengan dukungan situs web utk membantu para pelanggan dr bid.usaha utk 

melayani dirinya sendiri, dan kemudian berpisah menuju sistem pengadaan brg 

intranet dan ekstranet. 
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E-Commerce B2C 

Aplikasi e-commerce yang berfokus pada pelanggan memiliki tujuan penting 

yang sama: menarik calon pembeli, melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta 

membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik untuk setiap individu 

dan terlibat dengan berbagai fitur komunitas. 

Faktor-faktor Keberhasilan e-Commerce 

• Faktor-faktor keberhasilan e-commerce : Pilihan dan Nilai, Kinerja dan 

Pelayanan, Tampilan dan Rasa, Iklan dan Insentif, Perhatian Personal, Hubungan 

dengan Komunitas, Keamanan dan Keandalan 

E-Commerce B2B 

e-Commerce B2B adalah sisi grosir dan pasokan dari proses komersial, 

tempat berbagai perusahaan. Membeli,menjual, atau berdagang dengan 

perusahaan2. lainnya. e-Commerce B2B bergantung banyak TI yang berbeda, 

sebagian besar diimplementasikan dalam situs web e-Commerce di WWW serta 

intranet dan ekstranet perusahaan. Aplikasi B2B meliputi sistem katalog 

elektronik,sistem perdagangan elektronik seperti portal jual beli dan lelang, EDI, 

transfer dana elektronik, dan lain-lain. 

Pasar e-Commerce  (Marketplaces) 

Sistem transaksi e-Commerce yang terbaru dibentuk dan disesuaikan untuk 

memungkinkan para pembeli serta penjual memenuhi berbagai standar 

perdagangan berkecepatan tinggi: lelang, katalog, dan jual beli. Perusahaan ukuran 

apapun kini dapat membeli apa saja dalam pasar e-commerce B2B. 

 “Clicks and Brick” e-Commerce 

Perusahaan.mengetahui bahwa keberhasilan akan datang bagi siapa sj yang 

dapat menjalankan strategi “Clicks and Brick”  (“Clicks “ [klik] berarti 

menggunakan internet, sedangkan “Brick” [batu bata] berarti menggunakan 

bangunan atau toko sebagai penjualan tradisional; jadi perusahaan memiliki baik 

toko virtual maupun toko yang sesungguhnya), yang menjembatani dunia nyata 

dengan dunia virtual. Perusahaan.yang berbeda akan perlu mengikuti jalur yang 

sangat berbeda untuk memutuskan seberapa dekat-atau jauhnya-integrasi usaha 

internet mereka dengan operasi tradisional mereka. 
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BAB 8 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN, 
TANTANGAN KEAMANAN, ETIKA DAN SOSIAL 

TEKNOLOGI INFORMASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Pendukung Keputusan dalam Organisasi dan Sistem 

Reportase 
 

Ketika organisasi mulai bermigrasi ke model e-business yang responsif, 

mereka melakukan investasi pada kerangka kerja aplikasi pendukung keputusan 

berdasarkan data yang membantu mereka mrespon secara cepat perubahan pada 

kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Organisasi membutuhkan sistem info yang 

dapat mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dan berbagi info dari 

manajer dan praktisi organisasi. Bagaimana peran internet,intranet dan TI lainnya 

yang berbasis web dalam mendukung aktivitas pengambilan keputusan dari setiap 

manajer dan pekerja berpengetahuan (knowledge worker) dalam organisasi. 

 
 
Informasi, Keputusan, Dan Manajemen 

Tipe  informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan (decision maker) 

di dalam suatu perusahaan secara langsung dihubungkan dengan tingkatan 

manajemen pengambilan keputusan dan jumlah struktur organisasi. Kerangka dari  

piramida managerial yang  klasik  bahkan di organisasi yang downsized  dan flat atau 

struktur organisasi yang  tidak hirarkis, tingkatan manajemen pengambilan 

keputusan(decision maker) masih ada. Oleh sebab itu tingkatan(level) dari  

managerial pengambilan keputusan  harus didukung oleh teknologi informasi. Dan 

ciri masing-masing tingkatan adalah:  
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Manajemen Strategis pada umumnya mempunyai tipikal  dari  suatu dewan 

direktur dan  executive  commite) CEO dan para eksekutip puncak  yang yang 

mempunyai tanggung jawab mengembangkan keseluruhan tujuan  organisassi,  

perencanaan, strategic dan  sasaran yang merupakan  bagian dari suatu proses 

perencanaan strategik. Mereka memonitor kinerja /pencapaian strategis dari  

organisasi dan mengarahkan keseluruhannya di dalam perencanaan yang politis, 

ekonomi, dan lingkungan organisasi kompetitif. 

 
Keputusan Tidak terstruktur pada umumnya melibatkan situasi keputusan 

di mana tidaklah mungkin untuk menetapkan banyak  prosedur keputusan atau 

keputusan yang tidak dapat di prediksi/direncanakan. Pembuat keputusan Strategis 

memerlukan laporan yang diringkas, khusus,  tidak dijadwalkan, peramalan, dan 

kecerdasan/inteligen eksternal untuk mendukung perencanaan tidak terstruktur 

dan tanggung-jawab pembuatan kebijakan.  

 

Tactical Management /Manajemen Taktis   

Meningkat Self-Directed seperti halnya para manajer menengah 

mengembangkan perencanaan jangka pendek dan menengah (medium), schedules, 

anggaran dan menetapkan kebijakan, prosedur, sasaran hasil organisasi subunit 

mereka yang menyangkut organisasi itu. Mereka juga mengalokasikan sumber daya 

dan memonitor capaian kinerja subunit organisasi, termasuk departement, divisi, 

proses kelompok dan work groups. Keputusan Semistructure-Beberapa prosedur 

keputusan dapat prespecified tetapi tidak cukup untuk merekomendasikan 

Pengambil-Keputusan Taktis- masih  Memerlukan informasi dari   tingkat 

operasional dan  tingkat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan 

tanggung-jawab semi terstruktur mereka.  

Manajemen Operasional - Anggota kelompok  self-directed atau para 

manajer pengawasan untuk perencanaan  jangka pendek seperti merencanakan  

jadwal produksi mingguan. Mereka mengarahkan penggunaan sumber daya dan 

capaian tugas dengan memeriksa  menurut  prosedur dan di dalam anggaran dan 

jadwal yang mereka menetapkan untuk kelompok dan  workgroups dari  organisasi. 
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Keputusan Terstruktur–suatu keputusan dimana melibatkan situasi  ada prosedur 

yang  mengikuti  suatu keputusan dan dapat ditetapkan sebelumnya. Pengambil 

Keputusan Operasional Memerlukan laporan internal lebih prespecified yang 

menekankan data historis dan sekarang terperinci yang mendukung tanggung-

jawab yang lebih terstruktur mereka di dalam kegiatan  sehari-hari.  

 
Decision Structure : 

Menyediakan informasi dan mendukung untuk semua tingkatan manajemen 

dan proses pengambilan keputusan adalah tidak mudah.  Oleh karena itu sistim 

informasi harus dirancang untuk menghasilkan macam-macam  informasi untuk 

memenuhi kebutuhan informasi decision maker di  organisasi.  

Management information sistems. 

Sistem informasi manajemen adalah  informasi yang  dikembangkan untuk 

mendukung keputusan managerial  pengambilan keputusan (decision making). 

Suatu sistem informasi manajemen menghasilkan  informasi untuk  mendukung 

banyak  pengambilan keputusan sehari-hari yang dibutuhkan oleh  para manajer 

dan professional organisasi. Laporan menampilkan performance yang hasilkan  oleh 

sistem informasi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan para manajer sudah 

ditetapkan sebelumnya. Produkn Informasi harus memenuhi kebutuhan informasi 

para manajer itu di tingkat taktis ,operasional di organisasi yang berhadapan 

dengan lebih banyak pada situasi dan keputusan terstuktur.  

Management Reporting Alternatives 

 MIS menyediakan berbagai produk informasi ke manajer. Tiga alternatif 

pelaporan utama disajikan oleh sistem seperti: 

� Periodic scheduled reports/  laporan Dijadwalkan berkala 

 Tradisional format dalam menyediakan informasi ke para manajer. 

Menggunakanlah suatu format yang prespecified dirancang untuk menyediakan  

.manajer  informasi yang reguler.  

� Exception Reports/Laporan pengecualian 

 Laporan yang dihasilkan  hanya ketika kondisi-kondisi pengecualian terjadi.  

� Demand Reports and Responses 
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 Informasi yang disajikan berdasarkan permintaan manajer. 

� Push Reporting/Laporan yang mendesak  

 Informasi didorong untuk suatu stasiun-kerja networked manajer.  

Pengolahan Analitis Online  

  Pengolahan Analitis online adalah suatu kemampuan manajemen, untuk 

mendukung  keputusan, dan sistem informasi eksekutif yang memungkinkan para 

manajer dan menganalis ke secara interaktif  dan menipulasi/menghitung sejumlah 

data yang  besar yang terperinci  dari banyak perspektif ( database analitis,  data 

marts, gudang data/data warehouses, data mining teknik, dan multidimensional 

struktur database, server yang khusus dengan kemampuan web dengan 

seperangkat software).  

pengolahan analitis online melibatkan beberapa operasi analitis database: 

� Konsolidasi- Melibatkan pengumpulan data. Ini Dapat melibatkan roll-ups 

sederhana  atau pengelompokan yang kompleks yang menyertakan data saling 

berhubungan. 

� Dariill-Down-OLAP dapat masuk arah kebalikan dan secara otomatis 

menampilkan data terperinci meliputi data konsolidasi. 

� Slicing dan Memotong-Motong- Mengacu pada kemampuan untuk melihat  

database dari sudut pandang berbeda. Slicinglah dan memotong-motong adalah 

sering dilakukan dan  dalam rangka meneliti kecenderungan dan menemukan 

pola yang dibutuhkan pengambil keputusan.  

Aplikasi OLAP 

� Mengakses jumlah data yang sangat besar menemukan pattrens, trends dan 

kondisi perkecualian dan kecenderungan. 

� Menganalisa tekniks antara banya type dari bermacam-macam elemen organisasi. 

� Melibatkan sekumpulan data.  

� Menbandingkan sekumpulkan data berdasarkan  periode waktu hirarkis. 

� Menampilkan data dalam  perspektif yang berbeda 

� Melibatkan kalkulasi kompleks antar elemen data 

� Dapat menjawab dengan cepat kebutuhan user  sehingga para manajer atau 

analysist dapat menganalisis dan memproses decision tanpa hambatan sistem.  
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B. Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 

SIE adalah sistem informasi yang menggabungkan berbagai fitur SIM dan 

SPK untuk memenuhi kebutuhan info strategis manajemen tk atas berkaitan dengan 

faktor penentu keberhasilan (CSF) perusahaan.yaitu faktor2 utama yang penting 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Portal Perusahaan dan Pendukung Keputusan 

Salah satu perubahan utama yang terjadi pada SIM dan SPK dalam 

organisasi adalah pertumbuhan yang pesat dari Portal Informasi 

Perusahaan(PIP/EIP). PIP/EIP adalah interface berbasis web dan perpaduan 

SIM,DSS/SPK,SIE dan teknologi lainnya yang memberikan semua user intranet dan 

user ekstranet tertentu untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi organisasi 

internal dan eksternal.  Misalnya, aplikasi internal dapat mencakup akses ke e-mail, 

situs web proyek, dan kel diskusi; layanan mandiri web SDM; Db pelanggan, 

persediaan dan Db korporat lainnya; SPK, dan sistem manajemen pengetahuan. 

Aplikasi Ekternal dapat mencakup industri keu dan layanan berita internet lainnya; 

koneksi ke kel diskusi industri; dan koneksi ke situs web ekstranet dan 

internetpemasok dan pelanggan. 

 

Sistem Manajemen Pengetahuan/KMS 

KMS (Knowledge Management Sistems) sebagai penggunaan TI untuk 

membantu mengumpulkan,mengatur, dan saling berbagi pengetahuan organisasi di 

dalam organisasi.  

 
C. Tantangan Keamanan, Etika dan Sosial TI 

Penggunaan TI dalam organisasi memiliki dampak besar pada masyarakat 

dan akhirnya akan menimbulkan berbagai isu etika dalam hal kejahatan, 

privasi,individualitas, pemberian kerja,kesehatan, serta kondisi kerja.  
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Tanggung Jawab Etika Praktisi Organisasi 

• Etika Organisasi 

• Etika Teknologi  

• Petunjuk Etika  

• Kode Etik Profesi Association of Information Technology Professionals-AITP  

 
Kejahatan Komputer 

Kejahatan Komputer (computer crime) didefinisikan oleh Association of 

Information Technology Professionals-AITP meliputi : 

 
 Penggunaan, akses, modifikasi, dan penggunaan h/w, s/w, data, atau SD 

Jaringan secara tidak sah; 

 Pemberian info secara tidak sah; 

 Pembuatan copy secara tidak sah 

 Mengingkari akses end user  atau SD jaringan sendiri; 

 Menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan SD Komputer atau 

jaringan untuk secara ilegal mendapatkan info atau properti berwujud, contoh: 

hacking. 
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