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PENGENALAN
SISTEM INFORMASI

Oleh : Karmilasari

Prinsip dan Tujuan Pembelajaran

2

• Nilai informasi secara langsung membantu pembuat keputusan 
mencapai tujuan organisasi
- Membedakan data dan informasi serta menggambarkan

karakteristiknya untuk mengevaluasi kualitas data/informasi
• Mengetahui potensial dampak dari sistem informasi dan kemampuan 

yang diperoleh dengan meletakan pengetahuan dalam pekerjaan 
untuk mencapai kesuksesan dalam karir personil, pencapaian 
organisasi dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas hidup
- Mengidentifikasi tipe dasar sistem informasi bisnis dan 

mendiskusikan siapa yang bekerja di dalamnya, bagaimana 
menggunakannya dan jenis keuntungan yang diperoleh.

• Pengguna sistem, manajer dan profesional sistem informasi bekerja 
sama untuk membangun sistem informasi yang sukses
- Mengidentifikasi tahapan umum proses pengembangan sistem 

dan tujuan dari masing-masing
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Prinsip dan Tujuan Pembelajaran
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• Penggunaan sistem informasi untuk menambah nilai 
organisasi dan menjadi keuntungan kompetitif perusahaan
- Mengidentifikasi nilai tambah dari proses supply chain 

dan menggambarkan peran dari sistem informasi di 
dalamnya

- Mendefinisikan keuntungan kompetitif dan 
mendiskusikan bagaimana organisasi menggunakan 
sistem informasi untuk mencapai mafaat sebesar-
besarnya

• Personel Sistem Informasi adalah kunci untuk membuka 
potensial sistem baru atau modifikasi sistem
- Mendefinisikan tipe dari peran, fungsi dan karir yang 

tersedia dalam sistem informasi

Mengapa Perlu Mempelajari Sistem 
Informasi dalam Organisasi ?

• Sistem Informasi dapat memotong biaya dan 
meningkatkan keuntungan

• Mahasiswa dalam beragam bidang 
membutuhkan pengetahuan dalam Sistem 
Informasi
– Manajemen besar disewa untuk merancang sistem 

untuk meningkatkan produktivitas
– Biokimia besar disewa untuk melakukan penelitian 

obat menggunakan teknik komputer
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KONSEP INFORMASI

Sistem Informasi

• Seperangkat komponen yang saling terkait 
yang merupakan kumpulan, manipulasi, 
penyebaran data dan informasi, dan 
penyediaan umpan balik untuk mencapai 
tujuan

• Contoh : ATM, POS (point of sales), sistem 
reservasi pesawat terbang, sistem registrasi 
mata kuliah
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Data vs Informasi

• Data : fakta mentah
Contoh : umur 25 tahun, nilai test 90

• Informasi : 
– kumpulan fakta yang dikelola sedemikian rupa 

agar memiliki nilai 
– Data yang diproses, dikelola atau 

ditransformasikan sehingga memiliki nilai
Contoh : rata-rata umur peserta adalah 25 tahun, 

rata-rata nilai mahasiswa kelas 6 adalah 90
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Figure 1.1: Defining and Organizing Relationships Among Data Creates 
Information
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Table 1.1: Types of Data
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Figure 1.2: The Process of Transforming Data into Information
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Table 1.2: Characteristics of Valuable Information
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Table 1.2: Characteristics of Valuable Information (continued)
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Nilai Informasi

• Nilai informasi terkait seberapa besar 
informasi tersebut membantu pembuat 
keputusan mencapai tujuan 
organisasi/perusahaan

• Contoh, nilai informasi dapat diukur dari :
– Seberapa cepat informasi itu dibuat (waktu)
– Peningkatan laba perusahaan
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Sistem dan Konsep Pemodelan
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Kinerja Sistem

• Efisensi : rasio output/input
• Efektivitas : ukuran seberapa baik sistem 

dapat mencapai tujuan
• Standar kinerja : tujuan spesifik dari sistem
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Apa yang dimaksud dengan
SISTEM INFORMASI ?
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Komponen Sistem Informasi

21

Figure 1.3: The Components of an Information System

Input, Proses, Output, Umpan Balik
• Input : aktivitas untuk mengumpulkan dan 

mengambil data mentah
• Proses : perubahan atau transformasi data 

menjadi bentuk output
• Output : produk atau informasi yang dihasilkan , 

biasanya dalam bentuk dokumen atau laporan
• Umpan balik : output yang digunakan untuk 

diubah kembali menjadi input atau kembali 
menjalankan proses.
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Sistem Informasi : 
Manual dan Komputerisasi

• Informasi dapat berupa :
– Manual

Contoh : pola pengembangan dan trend dalam bentuk 
grafik yang disajikan dalam kertas untuk analisis saham

– Komputerisasi
Contoh : penggunaan program trading untuk penelusuran 

pasar dan perdagangan blok saham ketika terjadi 
ketidakcocokan.

23

Computer Based Information System 
(CBIS)

24



22/05/2010

13

Computer Based Information System (CBIS)
Sistem Informasi Berbasis Komputer

• Satu set hardware, software, database, 
telekomunikasi, orang dan prosedur yang 
dikonfigurasi untuk mengumpulkan, 
menyimpan dan memproses data menjadi 
informasi

25
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Figure 1.4: The Components of a Computer-Based Information System
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Komponen CBIS
• Hardware : perangkat komputer yang digunakan 

untuk menjalankan aktivitas input, proses dan 
output

• Software : program komputer yang 
memerintahkan pengoperasian komputer

• Database : pengelolaan kumpulan data dan 
informasi

• Telekomunikasi : transmisi elektronik dari sinyal 
untuk komunikasi

• Jaringan : koneksi komputer dan perangkatnya di 
dalam gedung, negara atau dunia

27

Komponen CBIS (lanjutan)

• Internet : jaringan komputer dunia
• Orang : mengelola, menjalankan, memelihara 

sistem
• Prosedur : strategi, kebijakan, metode dan 

aturan untuk CBIS

28
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Sistem Informasi Bisnis
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Sistem Informasi Bisnis
• Tipe umum sistem informasi yang digunakan 

dalam organisasi bisnis :
– Sistem perdagangan elektronik dan bergerak
– Sistem pemrosesan transaksi 
– Sistem informasi manajemen
– Sistem pendukung keputusan
– Sistem informasi spesialisasi bisnis
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Sistem Informasi Bisnis (lanjutan)

Figure 1.5: Business Information Systems

Perdagangan Elektronik dan Bergerak

• E-Commerce : setiap transaksi bisnis yang 
dieksekusi secara elektronis diantara berbagai 
pihak.
– Perusahaan (B2B0
– Perusahaan dan Konsumen (B2C)
– Konsumen dan Konsumen lain (C2)
– Perusahaan dan Sektor Publik / Pemerintah
– Konsumen dan Sektor Publik / Pemerintah
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Perdagangan Elektronik dan Bergerak

Figure 1.8: Electronic Business

SistemEnterprise :
Sistem Pemrosesan Transaksi  dan
Enterprise Resource System (ERP)

• Transaksi : bisnis yang berhubungan dengan 
pertukaran 
– Pembayaran gaji karyawan
– Penjualan ke konsumen
– Pembayaran ke suplier

• Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS)
Pengelolaan kumpulan orang, prosedur, software, 

database dan peralatan yang digunakan untuk 
menyimpan record transaksi bisnis secara lengkap
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Sistem Pemrosesan Transaksi
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Figure 1.9: A Payroll Transaction Processing System

Enterprise Resource Planning (ERP)

• Program terpadu yang mengelola operasi 
bisnis yang vital di berbagai bagian dalam 
organisasi

• Perencanaan terkoordinasi, pengendalian 
persediaan, produksi dan pemesanan

36
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Informasi dan
Sistem Penunjang Keputusan

• TPS yang efektif menyediakan sejumlah 
keuntungan bagi perusahaan

• TPS dapat mempercepat aktivitas bisnis dan 
mengurangi biaya klerikal

• Penyimpanan data dalam TPS digunakan 
untuk membantu manajer membuat 
keputusan terbaik
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Sistem Informasi Manajemen
• Sistem Informasi Manajemen (SIM/MIS)

Pengelolaan kumpulan orang, prosedur, software, 
database dan peralatan

• Penyediaan informasi rutin bagi manajer/ 
pengambil keputusan

• Fokus utama : efisiensi operasional

38



22/05/2010

20

39

Sistem Informasi Manajemen (lanjutan)

Figure 1.10: Management Information System

Sistem Penunjang Keputusan
• Sistem Penunjang Keputusan (SPK/DSS)

– Pengelolaan kumpulan orang, prosedur, software, 
database dan peralatan

– Mendukung pemecahan masalah yang spesifik

• Fokus pada efektivitas pembuatan keputusan
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Sistem Penunjang Keputusan (lanjutan)

Figure 1.11: Essential DSS Elements

Sistem Informasi Spesialisasi Bisnis : 
Manajemen Pengetahuan, Kecerdasan 

Buatan, Sistem Pakar dan Virtual Reality
• Manajemen Pengetahuan (KMS) : pengelolaan 

kumpulan orang, software, database dan 
peralatan yang dibuat, disimpan, dibagi dan 
digunakan menggunakan pengetahuan dan 
pengalaman perusahaan

• Kecerdasan Buatan (AI) : bidang komputer sistem 
yang mempelajari karakteristik kecerdasan 
manusia.
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Kecerdasan Buatan
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Figure 1.12: The Major Elements of Artificial Intelligence

Sistem Pakar

• Pemberian kemampuan kepada komputer 
agar dapat memberikan saran dan bertindak 
layaknya seorang pakar pada suatu bidang

• Mengijinkan organisasi untuk mengambil dan 
menggunakan kebijakan pakar dan para 
spesialis

• Basis pengetauan yang berisi kumpulan data, 
aturan, prosedur dan keterhubungan yang 
memberikan nilai tambah bagi keluaran.
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Virtual Reality

• Simulasi dari keadaan nyata atau lingkungan 
imaginasi yang dapat memberikan 
pengalaman visual dalam 3D

• Immersive virtual reality
• Aplikasi yang tidak sepenuhnya immersive
• Dapat menjadi media kekuatan dalam 

komunikasi, enternainment dan pembelajaran

45

Pengembangan Sistem 

46
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Pengembangan Sistem
• Pengembangan sistem : membuat atau 

memodifikasi sistem bisnis yang sudah ada
• Pengembangan sistem :

– Dibuat sendiri
– Outsourcing

• Untuk meningkatkan hasil, proyek 
pengembangan sistem dibagi menjadi 
beberapa tahap

47
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Pengembangan Sistem

Figure 1.14: An Overview of Systems Development
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Investigasi Sistem dan Analisis

• Investigasi Sistem : upaya memahami 
masalah untuk dicari pemecahannya atau 
membahasnya

• Analisis Sistem : mendefinisikan masalah dari 
sistem yang ada
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Perancangan Sistem, Implemetasi, 
Pemeliharaan dan Review

• Perancangan Sistem : bagaimana sistem baru bekerja 
agar bertemu dengan kebutuhan bisnis yang telah 
didefiniskan pada tahap analisis sistem

• Implementasi Sistem : membuat atau memperoleh 
beragam komponen sistem yang telah didefinisikan 
pada tahap perancangan dengan cara merakitnya dan 
meletakannya pada sistem baru untuk dioperasikan

• Pemeliharaan Sistem dan Review : pengecekan dan 
memodifikasi sistem sehingga terus memenuhi 
perubahan kebutuhan bisnis

50
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Organisasi dan Sistem Informasi
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Organisasi dan
Sistem Informasi

• Organisasi : kumpulan orang dan sumberdaya 
yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan

• Suatu organisasi merupakan sistem :
– Input : sumberdaya (material, orang, uang)
– Output : barang atau jasa

52
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Organisasi dan
Sistem Informasi (lanjutan)

Figure 1.15: A General Model of an Organization

• Rantai Nilai : serangkaian (rantai) aktivitas yang 
di dalamnya terdapat logistik masuk, gudang dan 
penyimpanan, produksi, penyimpanan hasil 
produk, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, 
serta jasa konsumen

• Manajemen upstream : pengelolaan material 
mentah, logistk masuk, gudang dan fasilitas 
penyimpanan

• Manajemen downstream : pengelolaan 
penyimpanan produk hasil, logistik keluar, 
pemasaran dan penjualan, serta jasa konsumen
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Organisasi dan
Sistem Informasi (lanjutan)
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Organisasi dan
Sistem Informasi (lanjutan)

Figure 1.16: The Value Chain of a Manufacturing Company

• Manajemen Rantai Suply / Supply Chain 
Management (SCM)
– Penentuan kebutuhan perlengkapan, jumlah yang 

dibutuhkan, pemrosesan dan pengiriman
• Manajemen Hubungan Pelanggan / Customer 

Relationship Management (CRM)
– Membantu perusahaan mengelola semua aspek 

yang terkait dengan konsumen, termasuk 
pemasaran, periklanan, penjualan, jasa dan 
pemeliharaan loyalitas
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Organisasi dan
Sistem Informasi (lanjutan)
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Sistem Informasi sebagai 
Keunggulan Kompetitif

57

Budaya Organisasi dan Perubahannya

• Budaya Organisasi : 
– Pemahaman umum dan asumsi
– Pengaruh sistem informasi

• Perubahan Organisasi :
– Bagaimana organisasi merencanakan untuk 

implementasi dan mengatasi perubahan
– Dapatkah organisasi bertahan atau terpuruk 

dengan perubahan tersebut

58



22/05/2010

30

Kepuasan Pengguna dan 
Penerimaan Teknologi

• Model Penerimaan Teknologi / Technology Acceptance 
Model (TAM) : penentuan faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan penerimaan lebih tinggi dan penggunaan 
teknologi

• Difusi Teknologi : pengukuran perluasan penggunaan 
teknologi

• Infusi Teknologi : sejauh mana teknologi dapat menembus 
departemen

• Keuntungan Kompetitif : signifikansi dan keuntungan 
jangka panjang untuk perusahaan yang unggul dalam 
berkompetisi
– Kemampuan untuk membangun dan memelihara keuntungan 

kompetitif sebagai kunci sukses perusahaan

59

Faktor-faktor yang Membuat Perusahaan 
Unggul secara Kompetitif

• Lima model kekuatan yang menjadi kunci 
keunggulan kompetitif :
1. Persaingan di antara pesaing yang ada
2. Ancaman pendatang baru
3. Ancaman produk pengganti dan jasa
4. Posisi tawar pembeli
5. Posisi tawar pemasok
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Rencana Strategis untuk
Keunggulan Kompetitif

• Memimpin dalam Pembiayaan
– Memberikan produk dan jasa dengan harga terendah

• Diferensiasi
– Memberikan produk dan jasa yang berbeda

• Strategi Niche
– Mengirimkan ke pasar kecil, pasar niche

• Mengubah struktur industri
– Mengubah industri agar lebih menguntungkan secara 

organisasi
• Altering the industry structure

– Change the industry to become more favorable to 
organization

61

62

Rencana Strategis untuk
Keunggulan Kompetitif (lanjutan)

• Membuat produk baru dan jasa
– Memperkenalkan secara periodik dan berkala

• Meningkatkan jalur produk yang telah ada dan 
jasa
– Membuata peningkatan secara nyata

• Strategi lain
– Peningkatan penjualan
– Menjadi yang pertama di pasar
– Kustomisasi produk dan jasa
– Mempekerjakan orang terbaik
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Pengukuran Kinerja 
Sistem Informasi

Pengukuran Kinerja 
Sistem Informasi

• Mempertimbangkan keuntungan strategis dan 
biaya

• Menggunakan produktivitas, Return on 
Investment (ROI), Net Present Value (NPV), 
dan pengukuran kinerja lainnya
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Kinerja Berbasis Sistem Informasi

Figure 1.18: Three Stages in the Business Use of Information Systems

Produktivitas

• Pencapaian output dibagi kebutuhan input
• Tingginya output untuk tingkatan tertentu dari 

input berarti produktivitas yang tinggi
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Return on Investment dan
Nilai dari Sistem Informasi

67

• Pertumbuhan Laba
– Peningkatan keuntungan

• Market share
– Prosentase penjualan berelasi dengan total pasar

• Kepedulian konsumen dan kepuasan
– Didasarkan pada umpan balik internal dan eksternal 

dari pengguna
• Total biaya kepemilikan

– Pengukuran total biaya dari kepemilikan perangkat 
komputer

Risiko

68

• Manajer perlu mempertimbangkan risiko pada 
saat perancangan, pengembangan dan 
implementasi atau modifikasi sistem informasi

• Sistem informasi memiliki potensi kegagalan
• Biaya pengembangan dan implementasi dapat 

lebih besar dari pengembalian yang diperoleh 
dari sistem baru



22/05/2010

35

Peluang Berkarir dalam Bidang 
Sistem Informasi

69

Karir di Sistem Informasi

• Program Sarjana
– Gelar dalam sistem informasi
– Kemahiran berbisnis dengan orientasi global atau 

internasional

• Sisetm komputer membuat profesional Sistem 
Informasi bekerja lebih mudah 

• Kesempatan berkarir di bidang sistem 
informasi tidak terbatas di satu negara

70



22/05/2010

36

Peran, Fungsi dan Karir di
Departemen Sistem Informasi

71

• Tanggung jawab utama dalam sistem informasi :
– Operasi : fokus pada efisiensi fungsi sistem informasi
– Pengembangan sistem : fokus pada proyek 

pengembang dan menjalankan pemeliharaan dan 
review

– Dukungan : menyediakan asisten pengguna , 
adminstrasi data, pelatihan pengguna dan 
administrasi web

72

Peran, Fungsi dan Karir di
Departemen Sistem Informasi

Figure 1.19: The Three Primary Responsibilities of Information Systems
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Titel dalam Sistem Informasi 
dan Fungsinya

• Chief Information Officer (CIO)
– Memimpin departemen Sistem Inforamasi, 

peralatan dan personelnya untuk membantu 
organisasi mencapai tujuannya

• LAN administrators
– Melakukan set up dan mengelola jaringan 

perangkat keras, software dan proses sekuriti

73
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Titel dalam Sistem Informasi 
dan Fungsinya

• Karir terkait dengan Internet
– Internet strategists dan administrator
– Internet systems developer
– Internet programmer
– Internet atau Web site operator

• Sertifikasi
– Contoh : Microsoft Certified Systems Engineer, 

Certified Information Systems Security 
Professional (CISSP), dan Oracle Certified 
Professional
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Karir lain di Sistem Informasi

75

• Karir baru dan menantang dalam hal 
pengembangan sekuriti dan deteksi penipuan 
serta pencegahannya
– Chief Information Security Officer
– Chief Security Officer
– Chief Privacy Officer

• Bekerja di firma konsultan besar seperti 
Accenture, IBM, dan EDS

• Membangun atau memasarkan produk sebagai 
vendor hardware atau software

• Video game development

Tantangan Global Sistem Informasi

76

• Tantangan Budaya
• Tantangan Bahasa
• Tangangan Waktu dan Jarak
• Tantangan Infrastruktur
• Tantangan Mata uang
• Tantangan Produk dan Jasa
• Isu transfer teknologi
• Hukum negara, regional dan dunia
• Perjanjian perdagangan
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PERTANYAAN dan DISKUSI

77


