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1.  PENGERTIAN SISTEM INFORMASI 
 
Mc leod: Sistem Informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan 
informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. 
 
Robert A. Leich dan K. Roscoe Davis: Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan berupa kegiatan strategi dari organisasi dan menyediakan kebutuhan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
2.  KOMPONEN SISTEM INFORMASI 
 
Sistem informasi bila ditinjau dari komponen dasar, yaitu: 
a. Hardware 
b. Software  
c. Data 
d. Prosedur 
e. Manusia/ Brainware 
 
Skema sistem informasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistem informasi bila ditinjau dari komponen blok bangunan (building blok), yaitu:  
a. Blok Input, input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. 
b. Blok Model, terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara yang sudah tertentu 
untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. Blok Output, keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna 
untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok Teknologi, merupakan tool box dari proses sistem informasi. Teknologi digunakan untuk 
menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan 
mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem keseluruhan. 

e. Blok Database, merupakan kumpulan data yang tersimpan di storage hardware dan digunakan  
software untuk memanipulasinya. 

f. Blok Control, meliputi pengendalian dan pengamanan untuk meyakinkan bahwa sistem beroperasi 
sesuai dengan model yang telah ditetapkan dan menghasilkan output sesuai dengan yang 
diinginkan serta hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau diatasi. 
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3.  TEKNOLOGI INFORMASI 
 
Teknologi informasi merupakan salah satu elemen dari sistem informasi yang secara umum meliputi 
teknologi hardware dan teknologi software. Teknologi software dapat meliputi: sistem operasi (OS), 
aplikasi, security dan database. Dalam perkembangannya teknologi komunikasi telah menjadi bagian 
dalam ruang lingkup teknologi infiormasi sehingga muncul sebutan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) atau Information and Communication technology (ICT). 
 
Pertimbangan penggunaan TI: 
a. Keamanan (security) 
b. Kehandalan (reliability) 
c. Kinerja (performance: multiprocessing, multitasking, multiuser) 
d. Content (multimedia) 
e. Efisiensi (waktu, tenaga dan biaya) 
f. Tuntutan perkembangan organisasi 
g. Globalisasi bisnis dan ekonomi. 
 
Tantangan TI saat ini antara lain: 
a. Networks, Internet, Intranet & Extranet, mainframe time-sharing systems, network servers, 

variety of desktop, laptop dan handheld client computers. Beberapa teknologi terkait networks 
dan internet antara lain: HTML, XHTML dan XML, Scripting languages, web-specific 
programming languages, intranets, extranets, portals, web services, VPN, Remote, WIKI, blog, 
micro blog, social network, cloud computing, dll. 

b. Mobile dan Wireless Technologies/ devices, perangkat: PDA, Smartphone, Blackberry, iPad  
c. Object Technologies, a software technology that defines a system in terms of objects that 

consolidate data and behavior (into objects). Objects are reusable and extensible. Object-oriented 
programming languages include C++, Java, Smalltalk, dotNET, ... 

d. Collaborative Technologies, teknologi yang memperluar/ mengembangkan kominikasi 
interpersonal dan teamwork, antara lain: email. instant messaging, groupware, work-flow, dll. 

e. Enterprise Applications, sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi, misalnya: ERP, CRM, dll. 
f. Digital business, digital commerce dan digital economi. 
 
Pengaruh positif perkembangan TI, antara lain: 
a. SDM yang diperlukan semakin berkurang. 
b. Tugas-tugas operasional menjadi lebih cepat dan tepat. 
c. Tugas-tugas manajerial menjadi lebih cepat bahkan dapat digantikan oleh TI. 
d. Beberapa aktifitas operasional menjadi otomatis. 
e. Kegiatan kerja menjadi tak terbatas waktu dan tempat (anytime, anyplace). 
 
Pengaruh negatif perkembangan TI: 
a. Tingkat kompleksitas dan kecepatan 
b. Privasi 
c. Pengangguran 
d. Tanggungjawab profesi 
e. Penggolongan mayoritas dan minoritas informasi 
f. Keterasingan dan rasa ketakutan. 
 
 
4.  SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTERISASI 
 
Sistem informasi berbasis komputerisasi atau Computer-Based Information System (CBIS) adalah 
sistem informasi yang telah menggunakan teknologi komputer terutama pada elemen hardware dan 
softwarenya. 
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5.  FUNGSI SISTEM INFORMASI 
 
Secara umum sistem informasi memiliki fungsi: 
1. Data input: 

a. Collecting, pengumpulan data. 
b. Recording, perekaman data. 
c. Coding, pengkodean data ke dalam bentuk lain (contoh: converting atribut female ke huruf F). 
d. Storing, penyimpanan data. 

2. Data transformation: 
a. Calculating, operasi aritmatik terhadap data field. 
b. Summarizing, proses akumulasi beberapa data (contoh, menjumlah jumlah jam kerja setiap hari 

dalam seminggu menjadi nilai total jam kerja perminggu). 
c. Classifying data group-group tertentu : 

-  Categorizing data kedalam group berdasar karakteristrik tertentu (contoh, pengelompokkan 
data mahasiswa berdasar semester aktif).   

-  Sorting data kedalam bentuk yang berurutan (contoh, pengurutan nomor induk karyawan 
secara ascending). 

-  Merging untuk dua atau lebih set data berdasar kriteria tertentu (menggabungkan data 
penjualan bulan Januari, Februari dan Maret kedalam group triwulanan). 

-  Matching data berdasar keinginan pengguna terhadap group data (contoh, memilih semua 
karyawan yang total pendapatannya lebih dari 15 juta pertahun). 

3. Information output: 
a. Displaying result, menampilkan informasi yang dibutuhkan pemakai melalui monitor atau 

cetakan. 
b. Reproducing, penyimpanan data yang digunakan untuk pemakai lain yang membutuhkan.  
c. Disseminating, penyebaran informasi berdasarkan kebutuhan. 
d. Telecommunicating, penyimpanan data secara elektronik melalui saluran komunikasi. 

 
 
6.  EVOLUSI SISTEM INFORMASI 
 

  Komputerisasi  Teknologi 
Informasi 

Sistem Informasi Globalisasi Informasi

Philosophy  Electronic Data 
Processing (EDP) 

End‐users 
Computing 

Strategic 
Information 
Support 

Business 
Transformation 

Administrative 
Framework 

Regulations  Free Market  Free Market 
Regulations 

Globalisation 

Primary target  Organisation  Individual Business Process Dynamic System

Justification 
purpose 

Productivity, 
Eficiency 

Effectiveness  Competitive 
Advantage 

Adaptively 
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7.  TUJUAN SISTEM INFORMASI TERKAIT BISNIS 
 
Tujuan dari sistem informasi terkait bisnis, antara lain: 
1.  Diera globalisasi saat ini, sistem informasi digunakan untuk membantu bisnis dalam menciptakan 

competitive advantage di pasar. 
 Competitive advantage memiliki 8 prinsip (menurut David Kroenke), yaitu: 
 a. Menciptakan produk atau servis baru 
 b. Meningkatkan atau mengembangkan (enhance) produk atau servis 
 c. Melakukan differentiation produk atau servis 
 d. Mempertahankan customer dan pembeli 
 e. Mempertahankan supplier 
 f. Meningkatkan kekuatan (barriers) ke dalam pasar 
 g. Menciptakan aliansi 
 h. Mengurangi biaya-biaya 
2. Sistem informasi digunakan dalam membantu memecahkan masalah. Harus dapat dibedakan antara 

“what is” dengan “what ought to be” dengan cara menjabarkan situasi saat ini dengan situasi yang 
dikehendaki. 

 
 
8.  PENGGUNA DAN PENGEMBANG SISTEM INFORMASI 
 
Pengembang dan pengguna sistem dapat dikategorikan menjadi: 
a. Owners, adalah sponsor dari sistem informasi dan executive advocate, biasanya bertanggungjawab 

terhadap funding dari project developing, operating dan maintaining sistem informasi. 
b. Users, adalah “customer” yang menggunakan atau terlibat langsung dengan aktifitas sistem 

informasi dalam hal: capturing, validating, entering, responding to, storing dan exchanging data 
and information. 
Users dapat dikelompokkan menjadi: 
- internal users (clerical, service workers, technical, professional staff, supervisors, managers) 
- external users (customers, suppliers, partners, remote dan mobile employees) 
Pengelompokan lain dari user adalah: 
- Stakeholders, adalah orang-orang yang tertarik dengan sistem informasi yang ada atau yang akan 

diusulkan, dapat sebagai technical atau non-technical workers atau internal maupun external 
users. 

- Information workers, adalah workers yang terlibat dalam tugas creation, collection, processing, 
distribution dan use of information. 

- Knowledge workers, adalah subset dari information workers yang bertanggungjawab atas 
keilmuan tertentu. 

c. System Analyst, seorang specialist yang akan mengidentifikasi, mempelajari dan menyimpulkan 
masalah dan kebutuhan dari organisasi/ perusahaanan terutama dalam menentukan bagaimana 
perpaduan people, data, processes/ procedur dan teknologi informasi dapat menciptakan 
peningkatan bisnis. 
System Analyst dapat dibedakan menjadi: 
- programmer analyst atau software analyst 
- business process analyst 

e. System Designers, seorang technical specialist yang menterjemahkan system requirements dan 
constraints menjadi technical solution. Technical solution dapat berupa inputs, outputs, process, 
interfaces/ screens, networks dan software pendukung lainnya. 

e. System Builders, seorang technical specialist yang mengembangkan (konstruksi/ coding) sistem 
informasi berdasar hasil rancangan yang telah dibuat system designers. 

f.  Project manager, seorang professional yang berpengalaman yang bertanggungjawab atas proyek 
pengembangan sistem informasi mulai dari: planning, organizing, executing, monitoring dan 
controlling, terutama dalam hal schedule, budget, deliverables, customer satisfaction, technical 
standards dan system quality. 

 




