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9.1
Konsep Sistem 

Informasi



What is 
Information 
System?

 Sistem Informasi secara teknis, merupakan seperangkat 
komponen yang saling berkaitan untuk 
mengumpulkan/menerima, mengolah, menyimpan dan 
mendistribusikan informasi, yang digunakan untuk mendukung 
pembuatan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. 

 Selain itu, Sistem Informasi dapat digunakan untuk membantu 
dalam aktivitas analisa masalah, visualisasi masalah, serta 
penciptaan produk baru

 Sistem Informasi berisi informasi mengenai orang, tempat, serta 
hal-hal penting yang berada di antara organisasi serta lingkungan 
sekitar organisasi.

 Dari perspektif Bisnis, Sistem Informasi merupakan instrumen 
penting untuk menciptakan nilai bagi organisasi. SI dapat 
membantu organisasi untuk meningkatkan pendapatan, 
mengurangi biaya, dengan menyediakan informasi yang 
membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, 
yang meningkatkan eksekusi proses bisnis. 



IT vs IS

 Teknologi Informasi terdiri dari dari hardware dan software yang 
dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis.

 Sistem Informasi lebih “complex” dibandingakn dengan Teknologi 
Informasi, karena mengandung 2 perspektif, yaitu teknologi dan 
bisnis. 



Information 
System 
Activities

Input

Process

Output

Feedback



Information 
System 
Dimensions

Technology

Management

Organizations

Elemen kunci organisasi : orang, 
struktur, proses bisnis,  politik, 
budaya

Manajemen bertugas untuk menganalisa 
situasi organisasi, membuat keputusan, dan 
perencanaan penyelesaian masalah

Hardware, software, manajemen 
data, jaringan dan komunikasi, 
Internet, dll. 



9.2
Peran SI terhadap Bisnis



Strategic 
Business 
Objectives of 
IS

 Sistem informasi merupakan komponen penting untuk 
menjalankan bisnis sehari-hari, juga berguna untuk mencapai 
tujuan strategis bisnis. 

 Terdapat hubungan saling ketergantungan yang terus 
berkembang antara, kemampuan organisasi menggunakan TI 
dengan kemampuan untuk menerapkan strategis dan tujuan 
organisasi. 

 Apa yang dapat dilakukan organisasi selama beberapa tahun ke 
depan, bergantung pada apa yang sistem dapat lakukan saat ini. 



Strategic 
Business 
Objectives

 Organisasi melakukan investasi pada Sistem Informasinya dengan 
harapan dapat mencapai 6 tujuan strategis berikut :

 Operasional yang lebih baik (Operational Excellence)

 Pengembangan produk/jasa baru (New Product/Services)

 Pencapaian model bisnis (Business Model)

 Menjaga hubungan dengan Konsumen dan Supplier (Customer and 
Supplier Intimacy)

 Peningkatan dalam proses pembuatan keputusan (Improved 
Decision Making)

 Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage)



Strategic 
Business 
Objectives 

 Bisnis terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam 
aktivitas keseharian mereka, untuk mencapai keuntungan yang 
tinggi. 

 Sistem Informasi dan teknologi merupakan alat utama bagi 
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada 
operasi bisnis, terutama jika terjadi perubahan dalam pelaksanaan 
bisnis dan perilaku manajemen.  

Operational Excellence



Strategic 
Business 
Objectives 

 Sistem Informasi dan teknologi merupakan perangkat yang 
memungkinkan organisasi untuk meciptakan produk dan jasa 
baru, serta merubah model bisnis. 

 Model Bisnis (Business Model) mendeskripsikan bagaimana 
organisasi/perusahaan memproduksi, mengantarkan, serta 
menjual produk/jasa untuk menciptakan keuntungan. 

 Contoh, perkembangan SI dan teknologi merubah cara 
mendistribusikan musik

New Product, Services and Business 
Models



Strategic 
Business 
Objectives 

 Ketika organisasi mengenal betul konsumennya, dan melayani 
dengan baik, konsumen akan membalas perlakukan tersebut 
dengan lebih banyak membeli. Hal ini tentu saja akan 
meningkatkan pendapatan dan keuntungan. 

 Begitu juga dengan supplier, semakin baik organisasi 
memperlakukan suppliernya, maka akan semakin baik 
barang/bahan yang diberikan supplier. 

Customer and Supplier Intimacy



Strategic 
Business 
Objectives 

 Informasi merupakan dasar yang penting dalam pengambilan 
keputusan. Maka dari itu, informasi yang tepat sangat dibutuhkan 
di waktu yang tepat. 

 Saat hal tersebut tidak didapatkan, organisasi bergantung pada 
prediksi. Hasilnya, produksi barang/jasa menjadi 
kurang/berlebihan, alokasi sumberdaya yang tidak efisien, waktu 
respon yang kurang baik. 

 Sistem informasi dan teknologi memungkinkan organisasi untuk 
menggunakan real-time data dari lapangan ketika membuat 
keputusan. 

 Data Mining, Data Warehouse, Big Data

 Decision Support System

Improved Decision Making



Strategic 
Business 
Objectives 

 Ketika organisasi mencapai satu/lebih tujuan strategis, maka 
kesempatan untuk mencapai keunggulan kompetitif semakin 
terbuka lebar. 

 Organisasi berinvestasi pada SI dan teknologinya dengan tujuan 
untuk menjadi lebih unggul dibanding dengan kompetitornya. 
Juga untuk bertahan dengan perubahan yang terjadi di 
industri/lingkungan organisasi.  

Competitive Advantage



9.3
Proses Bisnis dan SI



What is 
Business 
Process?

 Agar dapat berjalan dengan baik, bisnis harus menghadapi 
informasi yang berbeda mengenai supplier, konsumen, pegawai, 
pemasukan dan pengeluaran, serta produk/jasa. Informasi 
tersebut harus terorganisisr dengan baik, untuk memastikan 
bahwa aktivitas dalam organisasi berjalan dengan efisien.

 Proses bisnis mengacu pada aktivitas mengenai bagaimana 
pekerjaan diatur, dikoordinasikan, serta difokuskan untuk 
menghasilkan produk/jasa yang bernilai. 

 Proses bisnis merupakan  seperangkat tugas dan perilaku yang 
saling berhubungan secara logis, yang dikembangkan organisasi 
setiap waktu untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik. 



Business 
Process 
Examples

Area Fungsional Proses Bisnis

Pabrik dan Produksi - Merancang produk/jasa
- Check kualitas
- Membuat daftar bahan mentah

Penjualan dan Pemasaran - Identifikasi konsumen
- Promosi
- Menjual produk

Keuangan - Membayar hutang
- Membuat pernyataan keuangan
- Mengelola arus kas

HRD - Rekrutmen pegawai
- Evaluasi kinerja pegawai
- Peningkatan jabatan pegawai



How IS 
Improves 
Business 
Process

 Sistem informasi mengotomatisasi setiap langkah dalam proses 
bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. 

 Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, 
dapat merubah alur informasi, sehingga, semakin banyak orang 
dapat mengakses serta membagi informasi, serta dapat 
mengurangi waktu “ delay” dalam proses pembuatan keputusan. 



9.4
Tipe Sistem Informasi



Types of 
Information 
System

 Terdapat berbagai jenis Sistem Informasi. Organisasi biasa 
membagi jenisnya ke dalam masing-masing area fungsional dari 
organisasi

 Secara garis besar terdapat 2 tipe sistem informasi :
 Transaction Processing Systems (TPS)

 System for Business Intelligence 



Information 
System 
Function Level

Transaction 
Processing 
System

Sistem 
Informasi 
Manajemen 
(SIM)

Sistem 
Otomatisasi 
Kantor

Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
(SPK)

Sistem Pakar



Types of 
Information 
System

 Manajer operasional pada organisasi membutuhkan sistem untuk 
mengawasi jalannya aktivitas dan transaksi dasar di organisasi. 

 TPS merupakan sistem terkomputerisasi yang menjalankan 
serta merekam transaksi harian rutin penting untuk 
menjalankan bisnis, seperti, sales order entry, pemesanan 
hotel, payroll, employee record, pengiriman.

 Prinsip dari sistem ini adalah untuk menjawab permasalahan rutin 
dan mengawasi alur transaksi yang terjadi di organisasi. Informasi 
yang dibutuhkan/dihasilkan dari sistem ini harus mudah 
didapatkan, merupakan data saat ini, dan akurat. 

 TPS beroperasi pada sentral organisasi, sehingga disaat TPS 
mengalami kegagalan, dapat mengarah pada kerugian organisasi, 
serta pihak ketiga yang terkait dengan organisasi. 

Transaction Processing Systems



Types of 
Information 
System

 Organisasi juga memanfaatkan Business Intelligence Systems yang 
berfokus pada penyampaian informasi untuk mendukung 
pembuatan keputusan. 

 Business Intelligence merupakan istilah untuk data dan 
software yang digunakan untuk mengatur, menganalisa, dan 
menyediakan akses terhadap data, untuk membantu 
organisasi (enterprise) dalam proses pembuatan keputusan. 

 Sistem ini diterapkan pada proses pengambilan keputusan di 
setiap level organisasi. 

 Jenisnya :
 Sistem Informasi Manajemen

 Sistem Pendukung Keputusan

 Executive Support System

Systems for Business Intelligence



Sistem 
Informasi 
Manajemen

 Sistem Informasi Manajemen biasa dibutuhkan oleh manajemen 
level tengah (Middle Management) untuk pengawasan, 
pengendalian, pengambilan keputusan, serta aktivitas 
administratif.

 SIM ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan mengenai 
performa organisasi saat ini. Informasi ini kemudian digunakan 
untuk memprediksi performa organisasi di masa depan.

 Sistem ini menghasilkan informasi berdasarkan data dari hasil 
pemrosesan TPS. Transaksi dasar pada TPS kemudian disimpulkan 
dan dilaporan secara berkala.  



Management 
Information 
System
An Ilustration



Decision 
Support System

 Sistem Pendukung Keputusan berfokus pada masalah-masalah 
yang “unik” dan cepat berubah, dimana prosedur penyelesaian 
masalah belum ditetapkan sebelumnya. 

 DSS menggunakan informasi yang berasal dari TPS dan SIM, juga 
tambahan informasi dari eksternal, seperti, keadaan saham saat 
ini atau harga produk yang ditawarkan kompetitor. 

 Pengguna sistem ini merupakan “super-user” dan analis bisnis, 
yang berkemampuan untuk menganalisa data. 



Decision 
Support System
An Ilustration



Executive 
Support 
Systems (ESS)

 ESS membantu manajemen senior membuat keputusan. 
Keputusan yang diambil bersifat non-routine yang membutuhkan 
pertimbangan, evaluasi dan pendalaman, sehingga tidak ada 
prosedur tetap untuk mencapai sebuah solusi. 

 ESS menampilkan grafik dan data dari berbagai sumber melalui 
sebuah interface yang mudah digunakan oleh para senior 
manajemen.

 ESS dirancang untuk mengumpulkan data mengenai kejadian 
eksternal (hukum pajak baru, kompetitor), juga informasi dari 
internal yang berasal dari SIM dan DSS. 



Thank You 


