V-Class : Sistem Informasi Manajemen
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Berikut ini yang merupakan komponen Sistem Informasi :
a. Hardware
b. Procedure
c. Data
d. Software
e. semua jawaban benar
Dilihat dari fungsinya, yang menjadi jembatan dalam komponen sistem informasi adalah
Program dan Prosedur
a. Benar
b. Salah
Otomatisasi sistem informasi bergerak maju dari sisi komputer ke sisi manusianya
a. Benar
b. Salah
Suatu perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam bisnis dengan berinvestasi
pada teknologi dan sistem informasi
a. Benar
b. Salah
Level teratas dari piramida tingkatan manajerial adalah manajemen dengan keputusan :
a. strategis
b. taktis
c. operasional
Berikut ini manakah yang bukan merupakan pembagian sistem berdasrkan fungsi
perusahaan :
a. manufaktur
b. keuangan
c. operasional
d. pemasaran
Semakin ke tingkatan atas manajerial, informasi yang tersedia :
a. semakin terstruktur
b. semakin tidak terstruktur
c. semakin detail
d. semakin mudah diatur
Bentuk sistem informasi untuk pengambilan keputusan pada tingkat strategis adalah
Sistem Informasi Eksekutif
a. Benar
b. Salah
Perhatikan gambar berikut :

Gambar di atas menunjukkan blok diagram dari :
a. Sistem Pengelolaan Pengetahuan
b. Sistem Pengelolaan Rantai Pasok
c. Sistem Pengelolaan Hubungan Konsumen

d. Sistem Informasi Pemasaran
10 Perhatikan pernyataan berikut ini :
- Pengelolaan memori utama
- Pengelolaan perangkat input dan output
- Pengeloaan prosesor
- Pengelolaan media penyimpanan sekunder
- Pengelolaan sistem berkas
- Pengelolaan keamanan komputer
Pernyataan-pernyataan di atas merupakan fungsi pendukung dari sistem informasi
manajemen, yaitu dalam hal :
a. Sistem operasi komputer
c. Perangkat keras komputer
b. Aplikasi komputer
d. semua jawaban benar
11 Secara umum, fungsi yang ada pada perangkat keras komputer yang mendukung sistem
infromasi manajemen adalah :
a. Perangkat input dan ouput
c. Perangkat pemrosesan
b. Perangkat penyimpanan data
d. semua jawaban benar
12 Dalam sistem informasi manajemen diperlukan suatu database. Berikut ini manakah
urutan yang benar, tahapan pembentukan database :
a. Membuat tabel, membuat field, mengisi record, membuat database,
memanipulasi database
b. Membuat database, memanipulasi database, membuat tabel, membuat field,
mengisi record
c. Membuat database, membuat tabel, membuat field, mengisi record,
memanipulasi database
d. Mengisi record, membuat tabel, membuat field, membuat database,
memanipulasi database
13 Produk DBMS keluaran IBM yang cukup populer di pasaran adalah :
a. MS.Access
c. SQL server
b. DB2
d. MySQL
14 Salah satu keunggulan kompetitif bisnis dalam menerapkan SIM adalah terhubung ke
dalam jaringan komputer. Pengelolaan jaringan komputer membutuhkan protokol
komunikasi. Protokol standar untuk email adalah :
a. SMTP
c. FTP
b. HTTP
d. Telnet
15 Berikut ini yang merupakan tantangan dalam pengembangan sistem informasi :
a. Pengembangan sistem sulit dan beresiko
b. Penjawalan dan penganggaran merupakan hal yang sulit
c. Adanya perubahan kebutuhan dan teknologi
d. Semua jawaban benar
16 Perhatikan gambar berikut :

Gambar di atas merupakan fase sistem pengembangan sistem dengan menggunakan
metode :
a. Object oriented systems development
b. Rapid application development
c. Extreme programming
d. Systems development life cycle
17 Perhatikan pernyataan berikut ini :
- Membuat dan menulis program
- Membuat dan mengisi database
- Menguji program dan data
- Menginstall program ke dalam perangkat keras
Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tahapan kegiatan dalam System Development
Life Cyle, yaitu pada fase :
a. Perancangan
c. Pemeliharaan
b. Konversi
d. Implementasi
18 Berikut ini manakah pernyatan yang tidak mendukung keunggulan perusahaan dalam
memenangkan kompetisi bisnis :
a. Keunggulan posisi tawar dengan supplier
b. Keunggulan posisi tawar dengan dengan konsumen
c. Keberagaman produk dan jasa
d. Mempertahankan zona aman dan nyaman pada saat perusahaan pada posisi di
unggul dibandingkan perusahaan sejenis lain.
19 Berikut ini manakah yang merupakan alternatif pertukaran pesan dan data interorganisasi, yang dapat mendukung sistem informasi manajemen :
a. Email
c. Electronic Data Interchange (EDI)
b. Paper (fax, surat pos)
d. semua jawaban benar
20 Dukungan pada banyak kelompok kerja dengan beragam aplikasi, merupakan ciri dari tipe
sistem operasi pada skala :
a. personal
b. workgroup
c. enterprise
d. interenterprise

