
Konsep Sistem Informasi – Lucky K, SKom, MMSI (http://Lcpro.wordpress.com)    11 

16.  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. 

 
 
17.  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. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beberapa contoh sistem informasi pada kelompok fungsional, antara lain: 
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