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Tujuan Pembelajaran 

 Memahami Konsep dasar SIM 

 Mempunyai Gambaran Umum Mengenai 

Peranan SIM dalam Perusahaan  



Materi Perkuliahan 

 Definisi & Pengertian SIM 

 Komponen Pembangun SIM 

 Manajemen Informasi sebagai Sumberdaya 

yang dibutuhkan Perusahaan 

 Subsistem dari SIM 

 Evolusi Sistem Informasi Berbasis Komputer 

 Hubungan SIM dengan disiplin ilmu lain  



Pengertian Sistem dan Informasi 

 Sistem 

 Suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau 

komponen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 Informasi 

 Data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna, lebih berarti dan memiliki arti bagi yang 

menerimanya. 



Karakteristik Sistem 



Pengertian Sistem Informasi 

 Kumpulan dari sub sistem yang saling berhubungan 

satu sama lain untuk mencapai satu tujuan yaitu 

mengolah data menjadi informasi yang berguna. 

 Suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 

kegiatan strategis dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang 

diperlukan.  



Pengertian Sistem Informasi Manajemen  

 Sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu 

(integrated) untuk menyajikan informasi guna 

mendukung fungsi operasi, manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam organisasi. 



Komponen Pembangun SIM 

 Hardware 

 Software 

 Prosedur 

 Model Manajemen 

 Database 



Hardware 
 Perangkat keras bagi suatu sistem informasi atas 

komputer. Peralatan komputer fisik dan alat-alat yang 

saling berhubungan. 

 Suatu media penyimpanan bagi sistem informasi yang 

berfungsi sebagai database  untuk memudahkan kerja 

SI. 

 



Software 
 Tempat mengolah, menghitung dan memanipulasi data 

yang diambil dari HW untuk menghasilkan informasi. 

Instruksi langsung dari operasi HW. 

 Software Sistem 

1. Sistem Operasi 

2. Penerjemah Bahasa 

3. Program Utility 

 Software Aplikasi 

1. Software aplikasi pemrograman sendiri 

2. Software aplikasi paket jadi  



Prosedure 
 Suatu urutan yang tepat dari tahapan instruksi yang 

menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa 
(who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan dan 
bagaimana (how) mengerjakannya. 

 

 Komponen fisik, prosedure berupa bentuk fisik 
seperti buku panduan dan instruksi. 

 

 3 jenis prosedure yang dibutuhkan : 

1. Instruksi untuk pemakai 

2. Instruksi untuk penyiapan masukan/input 

3. Instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat 
komputer 



Model Manajemen 

 Komponen ini terdiri dari kombinasi 

prosedur, logika, dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang 

tersimpan di basis data dengan cara yang 

sudah ditentukan untuk menghasilkan 

keluaran yang diinginkan. 



Database 

 Kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan 

satu dengan yang lain, tersimpan di hardware dan 

menggunakan software untuk manipulasinya. Database 

diakses dan dimanipulasi menggunakan DBMS 

(Database Management System).  

 Data disimpan dalam database untuk informasi 

selanjutnya – berkualitas – efisiensi kapasitas 

penyimpanan.  



Manajemen Informasi Sebagai Sumberdaya 

yang dibutuhkan Perusahaan 

 Kegiatan bisnis yang semakin kompleks 

1. Pengaruh ekonomi internasional 

2. Persaingan dunia 

3. Kompleksitas teknologi yang semakin meningkat 

4. Batas waktu yang singkat 

5. Kendala-kendala sosial 

 



Manajemen Informasi Sebagai Sumberdaya 

yang dibutuhkan Perusahaan 

 Meningkatnya kemampuan komputer sebagai alat 

bantu dalam perusahaan 

 Kemampuan komputer yang semakin baik, bagaimana 

mendayagunakan komputer untuk membantu 

manusia. 

1. Keahlian manajemen;keahlian komunikasi dan 

keahlian pemecahan masalah 

2. Manajer dan sistem 



Subsistem dari SIM 

 Fungsi Organisasi 

 Aktifitas Manajemen 

 Hubungan Aktifitas Manajemen dan Fungsi 

Organisasi 



Fungsi Organisasi 

 Fungsi Keuangan 

 Fungsi SDM 

 Fungsi Jasa Informasi 

 Manufaktur 

 Pemasaran 



Aktifitas Manajemen 

 Perencanaan Strategis 

 Perumusan sasaran & rencana strategis 

 Pengendali Manajemen 

 Perumusan anggaran & alokasi sumber daya 

 Pengendali Operasional 

 Penjadwalan aktifitas & laporan presentasi 

 Pengolah Transaksi 

 Pengolahan pesanan, pengiriman, penerimaan 



Hubungan Tingkat Manajerial & 

Fungsi Organisasi Perusahaan 



Peranan Manajer sebagai Pengguna 

SIM 



Pengaruh Tingkat Manajemen Terhadap 

Sumber & Bentuk Penyajian Informasi 



Evolusi Sistem Informasi Berbasis 

Komputer (CBIS) 
 Fokus awal pada data 

 Abad 20 perusahaan umumnya mengabaikan 

kebutuhan informasi dari manajer. Penggunaan 

komputer terbatas pada aplikasi akuntansi. 

 Aplikasi akuntansi berbasis komputer awalnya adalah 

pengolah data elektronik (EDP) – data prosesing (DP) 

dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

 

 



Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA)/Electronic Data Processing (EDP) 
 Melaksanakan aplikasi akuntansi, aplikasi yang ditandai 

dengan pengolahan data yang tinggi berupa : 

1. Mengumpulkan data yang menjelaskan tentang 

perusahaan 

2. Mengubah data tersebut menjadi informasi 

3. Menyediakan informasi bagi pemakai di dalam 

maupun di luar perusahaan 



Evolusi Sistem Informasi Berbasis 

Komputer (CBIS) 
 Fokus baru pada informasi 

 Tahun 1964 muncul alat hitung yang mempengaruhi 

cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan 

komputer sebagai SIM untuk mendukung alat hitung. 

Konsep SIM – aplikasi komputer – informasi 

manajemen. 



Sistem Informasi Manajemen 

(SIM)/Manajemen Information System (MIS) 

 Integrasi manusia dan mesin guna 

menyediakan informasi untuk mendukung 

fungsi operasional, manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam organisasi. 



Evolusi Sistem Informasi Berbasis 

Komputer (CBIS) 
 Fokus revisi pada pendukung keputusan 

 Sistem komputer yang interaktif yang membantu 

pembuatan keputusan dalam menggunakan & 

memanfaatkan data & model untuk memecahkan 

masalah yang tidak terstruktur. 

 Sistem pendukung keputusan (Decision Support System) 

adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada 

suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh 

manajer dan keputusan yang harus dibuat manajer. 



Evolusi Sistem Informasi Berbasis 

Komputer (CBIS) 
 Fokus pada komunikasi 

 Otomatisasi kantor (office automation/OA) 

memudahkan komunikasi dan meningkatkan 

produktivitas antara para manajer dan pekerja kantor 

melalui alat elektronik. 

 Semua sistem elektronik formal & informal terutama 

yang berkaitan dengan komunikasi informal ke dan 

dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. 

 



Evolusi Sistem Informasi Berbasis 

Komputer (CBIS) 
 Fokus potensial pada konsultasi 

 Komputer diprogram untuk melaksanakan sebagian 

penalaran logis yang sama seperti manusia.  

 Program komputer yang berfungsi seperti manusia 

yaitu memberi konsultasi kepada pemakai mengenai 

cara pemecahan masalah. 

 Aplikasi ini dinamakan kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) dan sistem pakar (expert system). 

 



Computer-based 
information system 

(CBIS) 

Data  procesing   

system 

Management 

information  

system 

Decision  support  

systems 

Office  

automation  

systems 

Expert  systems 

Information Decisions 

Problem 

Problem  

solution 



Hubungan SIM dengan Disiplin Ilmu 

Lain 
 Akuntansi Manajemen 

1. Akuntansi keuangan, berhubungan dengan 

pengukuran pendapatan dalam suatu periode 

tertentu. 

2. Akuntansi manajerial, berhubungan dengan perilaku 

biaya & analitis lain yang bermanfaat untuk 

keputusan manajerial. 



Hubungan SIM dengan Disiplin Ilmu 

Lain 
 Riset Operasional 

1. Penekanan pada pendekatan sistematis untuk 

penyelesaian masalah. 

2. Memakai model & prosedure matematik serta 

statistik dalam analisis 

3. Bertujuan mencari keputusan atau kebijakan secara 

opimal. 



Hubungan SIM dengan Disiplin Ilmu 

Lain 
 Manajemen dan Organisasi 

1. Sifat dan teori keorganisasian & pengambilan 

keputusan secara pribadi/perorangan 

2. Motivasi dari setiap pribadi 

3. Bagian proses & pengambilan keputusan 

4. Teknik kepemimpinan 

5. Keorganisasian yang mengubah proses 

6. Struktur & desain keorganisasian 



Hubungan SIM dengan Disiplin Ilmu 

Lain 
 Pengetahuan Komputer 

1. Algoritma 

2. Komputasi 

3. Software 

4. Struktur data 



 Stakeholder di dalam Sistem Informasi 

 Alasan pengembangan sistem informasi 

 Cara mengembangkan Sistem Informasi 

 


