
Analisis & Perancangan Sistem Informasi – Lucky K, SKom, MMSI (http://Lcpro.wordpress.com)    7 
 

9.  JENIS-JENIS SISTEM INFORMASI 
 
Jenis-jenis sistem informasi menurut kebutuhan manajemen, antara lain: 
1. Transaction Processing System (TPS) 

TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-
data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Contoh: 
proses dan tracking order, payroll, A/P, A/R, dll. 

2. Management Information System (MIS) 
MIS adalah sistem informasi yang menyajikan berbagai bentuk laporan yang diperlukan 
manajemen untuk analisis dan pengambilan keputusan. Menggunakan database untuk menyimpan 
hasil pengolahan transaksi oleh TPS. Contoh: inventory control, annual budget, dll. 

3. Decision Support System (DSS) 
DSS adalah pengembangan SIM yang dilengkapi dengan kemampuan analisis untuk menghasilkan 
beberapa alternatif pertimbangan keputusan atau informasi lain yang terkait dengan suatu fokus 
pengambilan keputusan sebagai penunjang keputusan yang akan tetap dilakukan oleh manajemen. 
Contoh: production scheduling, cost analysis, dll. 

4. Executive Information System (EIS) 
ESS membantu para eksekutif atau manajemen tingkat strategis dalam mengatur interaksi mereka 
dengan lingkungan eksternal, memberikan berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan 
masalah-masalah strategis dan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. ESS biasanya 
menyajikan informasi dalam bentuk grafik dan menggunakan data dari TPS dan MIS.  

5. Expert System (ES)/ Knowledge Work System (KWS) 
ES adalah sistem informasi yang menggunakan ilmu, fakta dan teknik berpikir dalam pengambilan 
keputusan untuk masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh para ahli/ pakar 
untuk bidang tertentu. ES adalah bentuk sistem Artificial Intelligence (AI). 
AI adalah sistem yang memiliki karakteristik antara lain: 
- berpikir seperti manusia 
- bertingkah seperti manusia 
- berpikir rasional  
- bertingkah rasional 
Beberapa aplikasi AI selain ES adalah: robotik, fuzzy logic, neural network, natural language, 
speech recognation, virtual reality, dll. 

6. Office Automation System (OAS) 
OAS mendukung pekerja data, yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru melainkan 
hanya menganalisis informsi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau 
memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum membaginya atau menyebarkannya. 
Aspek-aspek OAS yang sudah kita kenal seperti word proessing, spreadsheets, destop, publishing, 
electronic scheduling dan komunikasi melalui voice mail, email, dan video confrencing. 

7. Group Decision Support System (GDSS)/ Computer Supported Collaborative Work (CSCW) 
GDSS adalah sistem yang digunakan untuk membuat keputusan semi-terstruktur dan tak-
terstruktur oleh kelompok pengambil keputusan, mendukung berbagai konfigurasi yang berbeda-
beda baik secara hardware maupun software. GDSS membawa kelompok (groupware) bersama-
sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, 
konsultasi, dan skenario. Perangkat lunak GDSS dirancang untuk meminimalkan perilaku 
kelompok negatif tertentu seperti kurangnya partisipasi berkaitan dengan kekhawatiran atau 
tindakan balasan untuk menyatakan bahwa sudut pandang tidak dikenal, domonasi oleh anggota 
kelompok vokal, dan pembuatan keputusan 'group think'. 
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Karakteristik perbandingan beberapa jenis sistem informasi: 
   Input  Proses  Output 

KWS  Decision specification  Modeling, simulation  Model, Graphics 

ESS 
Aggregate data, internal, 
external  Graphics, Simulation, Interactive  Projections, Responses to queries 

DSS  Data analysis, Model analysis  Interactive, Simulation, Analysis 
Special report, Decision analysis, 
Responses to queries 

MIS 
Summary transaction data, 
Simple model 

Routine report, Simple model, 
Low level analysis  Summary, Exception report 

TPS  Transaction events 
Sorting, Merging, Listing, 
Updating  Detail report, List summary 

 
 
Jenis-jenis sistem informasi menurut fungsi, antara lain: 
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Beberapa contoh sistem informasi pada kelompok fungsional, antara lain: 
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10.  FAKTOR PERLUNYA PENGEMBANGAN SISTEM 

 
Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem 
yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.  
 
Perlunya pengembangan sistem biasanya disebabkan oleh: 
1. Adanya permasalahan-permasalahan (problems) yang timbul di sistem yang lama.  

Permasalahan yang timbul dapat berupa : 
a. Ketidakberesan sistem yang lama 

Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat 
beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Pertumbuhan organisasi 
Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, 
perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, 
karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan 
informasi yang dibutuhkan manajemen. 

2. Untuk meraih kesempatan-kesempatan (opportunities) 
Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat diera globalisasi, kecepatan informasi atau efisiensi 
waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun 
untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar, sehingga teknologi informasi 
perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. 

3. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah 
Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksiinstruksi dari atas 
pimpinan ataupun dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan pemerintah 
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11.  INDIKATOR PERLUNYA PENGEMBANGAN SISTEM 
 
Beberapa hal yang dapat dijadikan indikator perlunya pengembangan sistem antara lain:   
a. Keluhan pelanggan 
b. Pengiriman barang yang sering tertunda 
c. Pembayaran gaji yang terlambat 
d. Laporan yang tidak tepat waktu 
e. Isi laporan yang sering salah 
f. Tanggung jawab yang tidak jelas 
g. Waktu kerja yang berlebihan 
h. Ketidakberesan kas 
i. Produktivitas tenaga kerja yang rendah 
j. Banyaknya pekerja yang menganggur 
k. Kegiatan yang tumpang tindih 
l. Tanggapan yang lambat terhadap pelanggan 
m. Kehilangan kesempatan kompetisi pasar 
n. Persediaan barang yang terlalu tinggi 
o. Pemesanan kembali barang yang tidak efisien 
p. Biaya operasi yang tinggi 
q. File-file yang kurang teratur 
r. Keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran 
s. Tertundanya pengiriman karena kurang persediaan 
t. Investasi yang tidak efisien 
u. Peramalan penjualan dan produksi tidak tepat 
v. Kapasitas produksi yang menganggur 
w. Pekerjaan manajer yang terlalu teknis 
x. ... 
 
12.  TUJUAN PENGEMBANGAN SISTEM 
 
Dengan adanya pengembangan sistem diharapkan terjadi peningkatan dalam beberapa hal: 
a. Kinerja, yang dapat diukur dari throughput dan respon time. 

Throughput : jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu 
Respon time : Rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. 

b. Kualitas informasi yang disajikan 
c. Keuntungan/ penurunan biaya (berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan) 
d. Kontrol (pengendalian) 
e. Efisiensi 
f. Pelayanan 
 
13.  PRINSIP PENGAMBANGAN SISTEM 
 
Dalam pengembangan sistem, pihak pengambang perlu menerapkan beberapa prinsip, antara lain: 
a. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen 
b. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar 

Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan 2 hal berikut ini : 
- Semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan 
- Investasi yang terbaik harus bernilai 

c. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik 
d. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem 
e. Proses pengembangan sistem tidak harus urut 
f. Jangan takut membatalkan proyek 
g. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem 
 
 




