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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat 

dan sumber ilmu-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan modul Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 17 

Agustus 1945 Banyuwangi.  

Modul adalah bagian dari bahan ajar suatu mata kuliah yang ditulis oleh 

pengajar, mengikuti kaidah tulisan ilmiah & disebar luaskan kepada peserta kuliah. 

Modul ini juga dilengkapi dengan latihan soal untuk menguji pemahaman Mahasiswa 

terkait dengan materi yang terdapat pada modul. Modul Sistem Informasi Manajemen 

akan membahas tentang gambaran umum Sistem Informasi Manajemen dan 

Perkembangan Sistem Informasi dalam dunia bisnis. 

Modul ini akan bermanfaat bagi manajemen atau pembaca Sistem Informasi 

Manajemen khususnya mahasiswa yang ingin mendapatkan gambaran singkat tetapi 

tetap utuh terkait definisi Sistem Informasi Manajemen dan Perkembangan Sistem 

Informasi dalam dunia bisnis. 

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh 

karena itu, Saya sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan 

kesempurnaan modul ini. 

Demikian modul yang dapat saya buat sebagai refrensi bagi pembaca 

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 

17 Agustus 1945 Banyuwangi. 

 

      Banyuwangi, 17 September 2020 

 

Elok Rosyidah, S.E., M.M. 
Elok.rosyi@gmail.com 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Sebelum mempelajari modul ini, bacalah petunjuk penggunaan modul berikut ini: 

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang 

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini. 

2. Jika anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya 

berkonsultasi pada tutor. 

3. Kebijakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan 

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar. 

4. Tugas dikerjakan secara individu. 

5. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai 

kompetensi pada modul ini dan Anda melanjutlan ke modul berikutnya. 
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Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat belajar: 

1. Mendeksripsikan dan menganalisis Sistem Informasi Manajemen. 

2. Menganalisis Perkembangan Sistem Informasi dalam dunia bisnis. 
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Pengantar Modul 

Sistem Informasi Manajemen akan diperkenalkkan kepada Anda yang baru 

saja mempelajari bidang ini melalui modul ajar. Anda akan mudah memahami isi 

keseluruhan modul ini karena kami akan memnberikan penyajian hal-hal baku yang 

tentunnya diharapkan menambah pengetahuan. 

Pengelolaan oraganisasi yang baik dan rapi akan membuat aktivitas organisasi 

lebih mudah dilakukan, konotasi dari pernyataan ini sebenarnya terkait dengan 

bagaimana pengelolaan informasi organisasi dilakukan dengan baik. Hal ini penting 

sekali karena akan berdampak kepada proses pengambilan keputusan yang tepat 

(efektif dan efisien). 

Materi modul ini secara keseluruhann merangkai dari pengenalan pengertian 

Sistem Informasi Manajemen sampai dengan bagaimana sistem informasi mampu 

mendukung pengambilan keputusan di suatu organisasi atau perusahaan serta 

perkembangan sistem informasi dalam dunia bisnis. 

Modul yang pertama ini akan mengkaji dan membahas bermacam-macam 

pandangan dari para ahli manajemen sehingga dapat diperoleh pengertian yang baku 

mengenai Sistem Informasi Manajemen. Selain itu juga diperoleh pengetahuan 

bagaimana cara memproses pengolahan data sehingga tersedia informasi yang sangat 

bermanfaat bagi organisasi maupun manajemen. 

Pendahuluan dalam modul ini akan membahas mengenai konsep sistem. 

Diawali dengan pembahasan sistem yang bersifat umum dan keterkaitannya dengan 

organisasi, baik organisasi bisnis ataupun yang lain, kemudian akan mencapai sasaran 

keterkaitannya dengan pengambilan keputusan. 
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Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi itu sendiri berasal dari kata “sistem” dan “informasi”.(James 

A. O’Brien and Marakas, 2017) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok 

komponen yang saling bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input 

dan menghasilkan output dalam suatu proses tranformasi yang terorganisir. Informasi 

itu sendiri didefinisikan sebagai data yang telah diubah menjadi sesuatu yang 

memiliki arti dan pernyataan bisa digunakan bagi pengguna akhir (Sudjiman and 

Sudjiman, 2020). 

Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem teknologi 

informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis. Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) menurut Thomphson dan Cat-Baril (2003, p202) adalah sebuah sistem yang 

terintegrasi berbasiskan teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung 

operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah 

organisasi/perusahaan. Menurut Rainer (2006, p48) (Menurut Turban , Rainer , and 

Potter ( 2005, 2006) sistem informais adalah sekumpulan komponen yang terorganisir 

dan saling berhubungan atau berinteraksi secara sistematis untuk membangun atau 

mengolah data menjadi informasi. 

Sistem informasi dan Organisasi merupakan sumberdaya yang bernilai bagi 

organisasi/perusahaan dan harus diatur dengan tepat untuk kesuksesan 

organisasi/perusahaan. Sistem informasi mempunyai peranan penting dalam 

organisasi modern. Sistem informasi yang tidak dapat mendukung kepentingan 

srtrategis organisasi, budaya organisasi ataupun kebutuhan karyawan dapat merusak 

masa depan organiasasi. Pengaturan sistem informasi menjadi tantangan utama 

perusahaan bagi para manager dan pengguna (Indrajit, 2001).  

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem informasi yang 

menghasilkan keluaran (Output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai 

proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan 

manajemen. Sistem itu sendiri didefinisikan sebagai serangakain komponen yang 

saling terkait dengan batas yang jelas dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan 
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dengan meneria input dan menghasilkan output dalam suatu proses transformasi yang 

terorgainsir. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki 

arti dan berguna bagi pengguna. Manajemen adalah mengkoordinasikan dan 

mengawasi kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain sehingga kegiatan 

tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien (Djahir and Pratita, 2014). 

Sistem memiliki tiga komponen dasar yang berinteraksi atau memiliki fungsi 

sebagai beriku (Yakub, 2014): 

1. Input 

Input melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang memasuki 

sistem untuk diproses. Misalnya bahan baku, energy, data dan usaha 

manusia harus dijamin dan diatur agar bisa diproses dengan baik. 

2. Processing 

Processing melibatkan proses perubahan atau transformasi yang 

mengkonversi input ke output. Contohnya adalah proses manufaktur, 

proses pernapasan manusia atau perhitungan matematis, proses membuat 

kue. 

3. Output 

Output keterlibatan transfer elemen yang telah diproduksi oleh proses 

perubahan/transformasi ke tujuan akhir. Contohnya adalah produk jasi, 

pelayanan manusia, informasi yang dibutuhkan harus dikirimkan ke 

pengguna akhir. 

      DATA               INFORMASI 

 

 

 

(Belum memiliki arti)           (Berbentuk atau telah memiliki arti) 

Gambar. Data yang diproses atau diolah menjadi sebuah informasi 

Say 1 Manaj 

Bel 

PROSES/ 

(DIOLAH) 

SAYA SEDANG BELAJAR 

MANAJEMEN 
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Sebuah organisasi/perusahaan melakukan kegiatan manajemen, misalnya dari 

hasil transaksi penjualan sejumlah salesmen pada departemen pemasaran, dihasilkan 

sejumlah faktur-faktur data penjualan dimana faktur-faktur tersebut masih belum bisa 

memberikan data informasi kepada manejemen untuk pengambilan keputusan. 

Faktur-faktur tersebut harus diproses atau diolah terlebih dahulu agar bisa 

memberikan informasi akurat yang dibutuhkan manajemen. Akan muncul beraneka 

ragam informasi yang dihasilkan dari proses atau olahan faktur-faktur tersebut, 

misalnya (Assauri, 2008): 

1. Manajemen mendapatkan informasi berupa laporan penjualan disetiap daerah, 

informasi ini berguna untuk pelaksanaan promosi dan pengiklanan suatu produk. 

2. Manajemen mendapatkan informasi berupa laporan penjualan disetiap jenis 

barang, informasi ini berguna untuk bahan evaluasi barang yang tidak atau kurang 

laku terjua di pasar. 

3. Manajemen mendapatkan informasi berupa laporan penjualan disetiap salesmen, 

informasi in bergunan untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus yang akan 

diberikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Faktur sebagai data diproses atau diolah menjadi beraneka ragam informasi 

bagi manajemen 

Laporan Penjualan Tiap-Tiap 

Salesmen 

Kode Salesmen : B123 

Nama Salesmen : AMIR 

Lokasi  : BWI 

Tanggal Nomer Nilai 

Faktur 

1-3-2020 B123/OJ/00  

200000 

 

 

Laporan Penjualan BWI 

Bulan Maret 2019 

Kode      

Total 

Salesmen  Penjualan 

B123  450000 

B125  650000 

B126  250000 

Total   1350000 

 

 

Laporan Penjualan Barang Tertentu 

Bulan Maret 2019 

Kode Unit Harga Total 

Barang Jual Satuan Penjualan 

A112 7 1500 10500 

A113 15 2500 37500 
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Menurut (James A. O’Brien and Marakas, 2017)  selain dari tiga komponen fungsi 

dasar tersebut, sebuah sistem akan lebih berguna dengan menambahkan elemen lain 

yaitu: 

1. Feedback 

Feedback adalah respon dari sebuah sistem atas kinerja atau tindakan yang 

dilakukan. Contohnya adalah ketika mobil diisi bahan bakar, maka akan 

muncul reaksi untuk mengeluarkan energi. 

2. Control 

Control adalah fungsi yang mencakup pemantauan dan evaluasi dari feedback 

untuk menentukan apakah sistem berjalan dan mencapai targetnya, kemudian 

fungsi ini akan membuat penyesuaian yang dibutuhkan terhadap komponen 

input sistem dan pemrosesan untuk memastikan sistem dapat menghasilkan 

output/ keluaran yang sesuai. Contohnya adalah pengendara diharapkan 

mengisi bahan bakar sesuai dengan tipe atau jenis kendaraanya. 

 

Tujuan Sistem Informasi 

1. Menyediakan dan mensistematikan informasi yang merefleksikan seluruh 

keadaan dan kegiatan yang diperlukan untuk mengedalikan operasi-operasi 

organisasi. 

2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, 

pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. 

3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. 

Komponen Sistem Informasi 

(James A. O’Brien and Marakas, 2010)  komponen dasar sistem informasi 

bergantung pada 5 hal diantaranya: 

1. People Resource, sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan 

semua sistem informasi, manusia menjadi sumberdaya pemakai akhir dan 

pakar sistem informasi. 
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2. Hardware Resource, sumber daya hardware secara khusus menjadi sumber 

daya pemosresan informasi. Tidak hanya sumberdaya mesin saja seperti 

computer tetapi semua media data yang objeknya berwujud tempata data 

dicata dari lembaran kertas hingga disk magnetis atau optical.  

3. Software Resource, sumberdaya software diperintahkan untuk semua 

rangkaian pemosresan informasi. Secara konsep software bekerja atau 

beroperasi dengan harwware computer yang disebut program, rangkaian yang 

diperintahkan untuk pemrosesan informasi disebut prosedur. Berikut ini 

contoh sumber daya informasi: 

1. Software system, program sistem operasi yang mengendalikan dan 

mendukung operasi sistem computer. 

2. Software aplikasi, sebuauh program yang memproses langsung bagi 

pengguna tertentu dalam sistem computer oleh pengguna akhir. Contoh: 

program olah kata dan program analisis penjualan. 

3. Prosedur, pengoperasian sebuah perintah bagi orang-orang yang akan 

menggunakan sistem informasi. Contoh: sebuah perintah untuk mengisi 

formulir menggunakan software. 

4. Data Resource, sember daya data dalam sistem informasi beragama, bisa 

berupa angka, huruf dan karakter lainnya yang menjelaskan transaksi  dan 

kegiatan bisnis lainnya. Dalam penulisan komunikasi bisa menggunakan data 

teks berupa kalimat, data gambar seperti grafik, tabel dan angka-angka atua 

bisa dalam bentuk audio dan video. 

5. Network Resource, internet, intranet dan ekstranet menjadi salah satu hal yang 

penting bagi teknologi komunikasi dan jaringan dan menjadi hal yang 

mendasar bagi operasi e-business dan e-commerce dalam sistem informasi 

berbasis computer. Sumber daya jaringan meliputi: 

1. Media komunikasi, misalnya kabel twisted-pair, kabel tembaga, kabel 

serat optic, teknologi gelombang mikro, seluler dan satelit tanpa 

menggunakan kabel. 
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2. Membutuhkan dukungan jaringan seperti dukungan hardware, software 

dan teknologi data untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan. 

Contoh: modem, prosesor antar jaringan, software pengendali, seperti 

software operasi jaringan dan penjelajah internet. 

Peranan sistem informasi dalam bisnis 

Menurut (‘Managing Customer Relationships in Service Organizations’, 2009) 

terdapat tiga peranan utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya : 

1. Mendukung proses bisnis dan opersional, mulai dari akuntansi dampai dengan 

penelusuran pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan 

bagi maajemen dalam operasi/kegiatan bisnis sehari-hari dan disini 

tanggapan/respon yang cepat menjadi penting karena kemampuan sistem 

informasi dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi keberbagai 

fungsi bisnis menjadi penting. 

2. Mendukung pengmbilan keputusan, membantu manajer menjalankan bisnus 

dengan lebih baik mmerupakan sebuah kombinasi sistem informasi. Sebuah 

informasi yang sama dapat teridentifikasi kecenderungannya dan 

mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya dan ini sangat membantu bagi para 

manajer disebuah perusahaan untuk lebih cepat dan tepat dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif, sistem informasi dirancang 

untuk dapat membantu pencapaian sasaran dari strategis perusahaan dan dapat 

menciptakan keunggulan bersaing di pasar. 

Peranan Sistem Informasi Manajemen pada PT. Gojek. 
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PT. Gojek Indonesia (Go-jek), siapa sih yang tidak kenal dengan aplikasi satu 

ini. Aplikasi Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. 

Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi 

ojek. Go-jek pertama kali bermitra dengan para pendendara ojek berpengalaman di 

Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya.  Mengacu data per tahu 2018 , Gojek sudah 

menggaet 1,7 juta pengemudi, 300 ribu mitra Go-Food dan 60 ribu penyedia layanan 

Go-jek (Sumber: katadata.co.id). Gojek menjadi solusi utama dalam pengiriman 

barang, pesan antar makanan, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan 

(Wikipedia, 2020).  

Sistem layanan pemesanan pada Gojek bisa melalui aplikasi onine yang sudah 

tersedia di Playstore maupun Apple Store. Model pembayaran Gojek memiliki 2 cara 

yaitu cash (tunai) atau Cashless via Go-Pay. Pelayanan yang diberikan oleh Gojek 

memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya (Rizan, Yulianti and Rahmi, 2015): 

1. Teknologi End User 

- Aplikasi Smartphone Android 

- Aplikasi Smartphone IOS 

2. Tekonologi Database 

- Cloud Computinhg 

- SMarthphone Storage 

3. API (Aplication Programming Interface) 

- Google Maps 

- Google Place 

Tugas Mandiri: 

1. Berikan contoh data yang diproses atau diolah menjadi sebuah informasi 

dalam suatu organisasi bidang Produksi dan Sumber Daya Manusia? 

Cantumkan bukti alur prosesnya. 

2. Berikan contoh peranan sistem informasi dalam bisnis e-commerce? 

4. a. Jelaskan  dari masing-masing layanan sistem pada Gojek dibawah ini? 

b. Berikan penjelasana terkait fungsi dan manfaatnya. 
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 Teknologi End User 

 Aplikasi Smartphone Android 

 Aplikasi Smartphone IOS 

 Tekonologi Database 

 Cloud Computinhg 

 SMarthphone Storage 

 API (Aplication Programming Interface) 

 Google Maps 

 Google Place 

Format Tugas Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tugas dikerjakan dengan format makalah 

2. Menggunakan kertas A4 

3. Tulisan times new rowman 12pt 

4. Margin tulisan left 4, top 3, bottom 3, right 3 

5. Makalah terdiri atas 3 BAB, yaitu: 

a. BAB 1, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat 

b. BAB 2, Pembahasan, yang merupakan Bab untuk menjawab rumusan 

masalah pada BAB 1 

c. BAB 3, Penutup terdiri dari simpulan dan saran 

d. Daftar Pustaka 

6. Halaman depan makalah yaitu: cover, yang diisi judul (materi bahasan), logo 

Untag Banyuwangi terbaru, nama dan NIM kelompok. Kemudian kata 

pengantar dan daftar isi. 

7. Penomoran halaman dibagian bawah tengah. 

Nb. Silakan mengerjakan secara mandiri, jika ada mahasiswa yang hasil 

pengerjaannya sama maka otomatis akan medapatkan nilai E. 
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Fungsi, Nilai, Biaya dan Mutu Informasi 

 

Fungsi Informasi 

 Fungsi sistem informasi bagi suatu organisasi menurut O’Brien (2003, p26) 

adalah: 

a. Area fungsional utama dari suatu bisnis yang penting untuk keberhasilan 

bisnis meliputi fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional, 

pemasaran dan manajemen sumbe daya manusia 

b. Kontributor penting dalam mengefisiensi operasional, produktivitas dan moral 

pegawai, serta layanan kepuasan pelanggan. 

c. Sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk 

penyebarluasan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manager dan 

praktisi bisnis. 

d. Bahan yang sangat pentinf dalam menggambarkan produk dan jasa yang 

kompetitif dan memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pasar global 

e. Peluang bekarier yang dinamis, memuaskan serta menantang bagi jutaan pria 

dan wanita.  

f. Komponen penting sari sumber daya, infrastruktur dan kemampuan 

perusahaan bisnis yang membentuk jaringan. 

Fungsi lain dari sistem Informasi diantaranya adalah untuk pengambilan data 

(data capturing/input) dan mengolah, mentransformasi dan mengkonversi data 

menjadi informasi, distribusi informasi (reporting). 

Fungsi informasi adalah menambah pengetahuan dari informasi yang 

diberikan, mengurangi ketidakpastian dari pemakaian informasi. Informasi yang 

disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor 

resikopada tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi dapat memberikan 

kemungkinan-kemungkinan dari pilihan pada tingkat pendapatan yang berlaianan 

dengan kata lain fungsi informasi mampu mengurangi keanekaragaman atau varian 
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informasi serta  mampu memberikan standar (aturan/ukuran/batasan) atas informasi 

yang diberikan kepada pengguna akhir (Abdul Kadir, 2014). 

 

Nilai Informasi 

Beberapa hal yang harus diketahui terkait nilai informasi diantaranya (Indrajit, 

2001): 

1. Mudah dan dapat diperoleh dari mana saja 

2. Sifat luas dan lengkap 

Ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya 

mengenai volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Sifat ini 

sangat kabur dan karena itu sulit mengukurnya. 

3. Ketelitiannya 

Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran 

informasi. 

4. Kecocokannya 

Sifat ini menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam hubunganya 

dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus cocok dengan masalah 

yang dihadapi. 

5. Ketepatan waktu 

Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada 

siklus dapat diperolehnya informasi. 

6. Kejelasan 

Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi, bebas dari istilah yang tidak 

jelas. 

7.  Keluwesan 

Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya  keluaran informasi tidak 

hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang 

pengambil keputusan. 

8.  Dapat dibuktikan 
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Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk 

menguji keluaran informasi dan sampai pada  kesimpulan yang sama. 

9.  Tidak ada prasangka 

Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah 

informasi guna mendapatkan  kesimpulan yang telah dipertimbangkan 

sebelumnya. 

10.  Dapat diukur 

Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan dari system 

informasi formal. 

Ada sejumlah perlengkapan yang dapat membantu menentukan nilai 

informasi, tetapi pada akhirnya pemakai sendirilah yang harus menentukan nilai yang 

sesungguhnya. Nilai informasi yang sempurna adalah pengambil keputusan diizinkan 

untuk memilih keputusan optimal dalam setiap hal, bukan keputusan yang rata-rata 

akan menjadi optimal, dan untuk menghindarkan kejadian-kejadian yang akan 

mengakibatkan suatu kerugian. 

 

Biaya Informasi  

Biaya informasi harus seimbang dengan nilainya. Biaya sistem informasi 

dapat diuraikan sebagai berikut (Mulyati, 2005): 

1. Biaya perangkat keras 

Biaya ini biasanya merupakan biaya tetap atau biaya tertanam, dan akan 

meningkat untuk tingkat mekanisasi yang lebih tinggi. 

2. Biaya untuk analisis, perancangan, dan pelaksanaan sistem 

Biaya ini merupakan biaya tertanam, dan biasanya dakan meningkat sesuai 

dengan tingkat mekanisai yang lebih tinggi. Fungsi ini meliputi perumusan 

suatu metodologi untuk prosedur pengolahan data secara keseluruhan. Apabila 

menggunakan metode komputer, hal ini juga akan meliputi persiapan 

pembuatan program. 
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3. Biaya untuk tempat dan faktor-faktor kontrol lingkungan 

Biaya ini setengah berubah (semivariabel). Contoh mengenai biaya ini adalah 

biaya untuk luas lantai, alat pendingin dan keamanan. Biasanya biaya ini 

meningkat sesuai dengan tingkat mekanisasi yang lebih tinggi. 

4. Biaya perubahan 

Merupakan biaya tertanam dan meliputi setiap jenis perubahan dari suatu 

metode ke metode yang lain 

5. Biaya operasi 

Merupakan biaya variable dan meliputi biaya bermacam-macam pegawai, 

pemeliharaan fasilitas dan system, perlengkapan, barang-barang yang 

berguna, dan fasilitas bantuan. 

 

Mutu Informasi 

Mutu informasi itu lebih penting daripada jumlahnya. Informasi berbeda 

dalam mutunya disebabkan oleh penyimpangan atau kesalahan. Apabila 

penyimpangan diketahui oleh penerima informasi ia dapat menyesuaikannya. 

Kesalahan merupakan suatu masalah yang lebih sulit karena untuk menyesuaikannya 

tidak mudah. Proses pengukuran yang menghasilkan laporan dan ketetapan data 

dalam laporan mengandung ketepatan yang tidak terjamin. Kesulitan karena 

penyimpangan dapat ditangani dalam pengolahan informasi melalui prosedur untuk 

menemukan dan mengukur penyimpangan dan menyesuaikannya (I Putu Agus Eka 

Pratama, 2015). 

Cara menyajikan data akan mempengaruhi atau mengakibatkan 

penyimpangan cara menggunakannya. Misalnya apabila seorang manajer minta daftar 

persediaan barang dengan angka keuntungan lebih besar dari 7%, persediaan barang 

tersebut dapat disajikan dengan berbagai cara. Pendekatan manajer terhadap 

pengambilan keputusan mungkin terpengaruh oleh penyajian informasi yang 

diberikan. Contoh kasus lainnya adalah mengenai penyimpangan dapat diberikan 

contoh seorang wakil penjualan yang cenderung menaksir hasil penjualan yang tidak 
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realistis. Apabila penyimpangan diketahui oleh penerima informasi, ia dapat 

menyesuaikannya. Masalahnya adalah menentukan penyimpangan tersebut 

(Magaline, Mahamudu And Ho, 2019). 

Proses pengukuran yang menghasilkan laporan dan ketetapan data dalam 

laporan mengandung ketepatan yang tidak terjamin. Kesulitan karena penyimpangan 

dapat ditangani dalam pengolahan informasi melalui prosedur untuk menemukan dan 

mengukur penyimpangan dan menyesuaikannya (Davis, 2000). 

Kesalahan merupakan suatu masalah yang lebih sulit karena untuk 

menyesuaikannya tidak mudah dan dapat mempengaruhi mutu dari informasi yang 

diberikan. Menurut Gordon B. Davis, kesalahan dapat disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu (Venkatesh et al., 2003): 

1. Metode pengumpulan data pengukuran data yang tidak tepat. 

2. Tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar. 

3. Hilang atau tidak terolahnya data. 

4. Pemeriksaan atau pencatatan data yang salah. 

5. Dokumen (indek) sejarah yang salah. 

6. Kesalahan dalam prosedur dan pengolahan. 

7. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. 

Kebanyakan sistem informasi, penerima informasi tidak mempunyai 

pengetahuan, baik tentang penyimpangan maupun tentang kesalahan yang dapat 

mempengaruhi mutunya. Proses pengukuran yang menghasilkan laporan dan 

ketepatan data dalam laporan mengandung ketepatan yang terjamin. Kesulitan karena 

penyimpangan dapat ditangani dalam pengolahan informasi melalui prosedur untuk 

menemukan dan mengukur penyimpangan dan penyesuaiannya. 

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal : 

1. Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias atau menyesatkan 

harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena 
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informasi yang disampaikan ke penerima informasi kemungkinan banyak 

terjadi gangguan (noise) yang dapat berubah atau merusak informasi tersebut. 

2. Tepat waktu 

Informasi yang datang ke penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. 

3. Relevan 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

 

Tugas Mandiri: 

1. Berikan contoh laporan bisnis yang memiliki nilai dan mutu informasi dan 

jelaskan secara rinci? 

2. Jika anda seorang manager bagaimana cara anda untuk mengetahui bahwa 

informasi yang anda dapatkan tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. 

Berikan contoh caranya dan jelaskan? 

Format Tugas Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tugas dikerjakan dengan format makalah 

2. Menggunakan kertas A4 

3. Tulisan times new rowman 12pt 

4. Margin tulisan left 4, top 3, bottom 3, right 3 

5. Makalah terdiri atas 3 BAB, yaitu: 

a. BAB 1, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat 

b. BAB 2, Pembahasan, yang merupakan Bab untuk menjawab rumusan 

masalah pada BAB 1 

c. BAB 3, Penutup terdiri dari simpulan dan saran 

d. Daftar Pustaka 

e. Halaman depan makalah yaitu: cover, yang diisi judul (materi 

bahasan), logo Untag Banyuwangi terbaru, nama dan NIM kelompok. 

Kemudian kata pengantar dan daftar isi. 

f. Penomoran halaman dibagian bawah tengah. 
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Nb. Silakan mengerjakan secara mandiri, jika ada mahasiswa yang hasil 

pengerjaannya sama maka otomatis akan medapatkan nilai E. 
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Konsep Sistem Informasi di dalam Bisnis dan Konsep Sistem Informasi dalam 

Memenangkan Persaingan Melalui Teknologi 

 

 Proses Bisnis dan Sistem Informasi 

Setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis, beberapa di 

antaranya merupakan bagian dari proses yang memiliki cakupan yang lebih besar.  

Misalnya, menggunakan mentor atau pendidik, wiki, blog, dan video adalah bagian 

dari proses manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Banyak proses bisnis yang 

terkait dengan area fungsional tertentu. Masing-masing memiliki peranan yang 

berbeda, sebagai contoh, fungsi-fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab 

untuk mengidentifikasi pelanggan dan fungsi sumber daya manusia bertanggung 

jawab merekrut pekerja (‘Sistem Informasi Perpustakaan Online Berbasis Web’, 

2016). 

Teknologi informasi yang baru, secara keseluruhan teknologi yang baru sering 

kali mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja dan mendukung model bisnis. 

Mengunduh berbagai macam e-book dari amazon. Membeli komputer secara online 

di Best Buy, dan mengunduh musik dari iTunes adalah proses bisnis yang sangat baru 

berdasarkan model bisnis baru, yang tak dapat dibayangkan tanpa teknologi informasi 

saat ini (Sulindawati and Fathoni, 2010). 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah ketika dunia mengalami pandemic 

Covid-19. Dimana perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah mengeluarkan 

kebijakan bekerja di rumah (work from home) dan sekolah dari rumah. Kebijakan ini 

memunculkan beberapa teknologi yang harus digunakan. Penggunaan teknologi ini 

diharapkan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus datang langsung ke 

tempat kerja. Teknologi itu diantaranya adalah aplikasi zoom, google meet, google 

classroom, google form. Mengontrol para pekerja agar tetap di rumah dengan 

mengirimkan akses lokasi menggunakan google map kepada perusahaan seama work 

from home berlaku (Dewi, 2020). 
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Itulah mengapa begitu pentingnya memperhatikan dengan seksama proses 

bisnis, baik pelajaran sistem informasi yang sedang kalian pelajari untuk masa depan 

karier anda. Menganalisis proses-proses bisnis dengan baik, kalian akan mampu 

memahami dengan sangat jelas, bagaimana cara kerja suatu bisnis. 

 

Jenis-Jenis Sistem Informasi 

1. Sistem-Sistem Untuk Kelompok Manajemen yang Berbeda 

Sistem Pemrosesan Transaksi 

Sistem pemrosesan transaksi sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi/perusahaan, 

instansi pemerintah atau institusi apapun untuk mengolah data-data induk dan 

transaksi. Ketika perusahan mampu membangun dan mengelola sistem 

pemrosesan transasksi dengan baik, maka perusahaan juga dapat memnfaatkannya 

dengan baik pula (Kumorotomo and Margono, 1994). 

Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem komputerisasi yang 

mengoperasikan dan mencatat tranksaksi rutin harian yang diperlukan untuk 

melakukan bisnis seperti entri pesanan penjualan, pemesanan hotel, catatan 

penggajian karyawan dan pengiriman barang. Tujuan utama sistem ini adalah 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi 

diseluruh perusahaan.(Handarkho and Irianto, 2016) 

Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT) mencatat data ke dalam basis data. Data yang 

dicatatat dapat berbentuk macam-macam misalnya beupa hurud, angka, gambar 

dan suara. Data tersebut bisa digunakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Perusahaan jug bisa melakukan penyimpanan data tersebut 

menggunakan hardisk, CD, memori dan sejenisnya.(Sulaiman, 2016) 

Contoh model sistem peemrosesan transaksi di sebuah perusahaan jasa kirm 

barang. Jika kalian pernah melakukan pengirman barang menggunakan ekspedisi 

sebut saja PT. POS, JNE, JNT dan sejenisnya, kalian akan tahu bagaimna mereka 

menggunakan sistem pemrosesan transaksi berbasis computer. Karyawan akan 

menginput data pribadi yang tercantum pada barang yang akan dikirim, lalu 

computer akan memproses data tersebut, sehingga pengirim akan mendapatkan 
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secarik kertas yang berisikan data pengirim dan penerima serta kode ataupun 

barcode yang disebut dengan Resi Pengirman dan kode (resi) tersebut akan bisa 

terdeteksi jikalau terjadi kesalahan pengiriman dikemudian hari. 

Contoh lainnya ketika berbelanja ke supermarket dan menuju kasir, kasir akan 

melakukan scan barcode kepada barang yang akan dibeli secara otomatis barang 

tersebut terdeteksi harganya dan itu memudahkan proses kerja karyawan serta 

perhitungan total pembelian barang.  

 

2. Sistem Untuk Intelejen Bisnis 

Perusahaan juga memiliki sistem intelejensi bisnis yang berfokus pada pengiriman 

informasi untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Intelijen 

bisnis (business intelligence) adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat 

lunak untuk mengorganisasi, menganalisis dan menyediakan akses kepada data 

untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam 

membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijensi bisnis 

menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada 

setiap tingkat manajemen.(Yaprak, 2012) 

Sistem intelijen bisnis untuk manajemen tingkat menengah membantu dengan cara 

memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan 

administratif. SIM menyediakan lapotan kinerja perusahaan terkini bagi manajer 

tingkat menengah.  Informasi ini kemudian digunakan untuk memantau dan 

mengontrol organisasi bisnis serta memperkirakan kinerja pada masa yang akan 

datang. SIM merangkum dan menyusun laporan mengenai kegiatan operasional 

dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan dari sistem pemrosesan 

transaksi. 

Menurut Niu (2009), intelegensi bisnis adalah proses menekstrak, tranformasi, 

mengelola dan menganalisis data bisnis untuk mendukung pengambilan 

keputusan. Umumnya proses ini mellibatkan data dalam jumlah besar yang 

tersimpan dalam datawarehouse. Proses intelijensi bisnis meliputi lima tahapan 

diantaranya: 
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a. Pengumpula Data 

Sistem intelejensi bisnis dapat mengekstrak data dari beberapa sumber data 

yang berasal dari berbagai unit bisnis seperti pemasaran, produksi, sumber 

daya manusia, dan keuangan. Data yang sudah diekstrak harus dibersihkan, 

transformasi, dan terintegrasi untuk dapat dianalisis. 

b. Analisis Data 

Ditahapan ini, data dikonversi menjadi informasi atau pengetahuan melalui 

berbagai macam teknik analisis seperti laporan, visualisasi, dan data mining. 

Hasil dari proses analisis dapat membantu pihak manajemen untuk memahami 

situasi dan mengambil keputusan yang lebih baik. 

c. Kesadaran Situasi 

Kesadaran terhadap situasi dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap keadaan keputusan saat ini berdasarkan hasil analisis data. 

d. Penilaian Resiko 

Kesadaran terhadap situasi yang cukup bervariasi dapat membantu manajer 

untuk memprediksi masa depan, identifikasi ancaman dan peluang, dan 

merespon sesuai dengan kebutuhan. Saat ini bisnis beroperasi dalam kondisi 

lingkungan yang kompleks. Pengambilan keputusan bisnis lebih mungkin 

disertai resiko yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penilaian resiko merupakan fungsi penting pada 

sistem business intelligence 

e. Dukungan Pengambilan Keputusan 

Tujuan utama dari intelejen bisnis adalah membantu manajer mengambil 

keputusan dengan bijaksana berdasarkan data bisnis saat ini.(Šilerová and 

Kučírková, 2008) 
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Sistem Untuk Membuat Perusahaan Saling Terhubung 

1. Aplikasi Perusahaan 

Aplikasi perusahaan (enterprise application), yang merupakan sistem yang 

menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis 

yang terjadi di seluruh perusahaan, dan menjangkai seluruh tingkat manajemen. 

Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif, dengan 

cara mengoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat, serta 

mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan 

sumber daya serta pelayanan pelanggan yang efisien (Drs. Dwi Prastowo D., 

M.M., 2015). 

 

• Sistem Perusahaan  

Sistem Perusahaan (enterprise system) yang digunakan oleh perusahaan, 

sering disebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan (enterprise resource 

planning-Erp) untuk mengintegrasikan proses bisnis pada era manufaktur dan 

produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya 

manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Informasi yang 

sebelumnya terpecah-pecah berdasarkan beberapa sistem, disimpan kedalam 

bentuk data tunggal komprehensip (dapat dipahami oleh semua sistem) pada 

sebuah lokasi penampungan data, yang dapat digunakan oleh banyak bisnis yang 

berbeda-beda.(Assauri, 2008) 

 

• Sistem Manajemen Rantai Pasakon 

Perusahaan menggunakan sistem manajemen rantai pasokan (suplly chain 

management-SCM) untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini 

membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik 

berbagai informasi tentang pesanan,produksi,tingkat persediaan, serta pengiriman 

produk dan jasa, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya, 

memproduksi, serta mengirim barang dan jasa secara efisien.(Sucahyowati, 2011) 
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Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk menggunakan sumber daya 

yang dimiliki dalam jumlah yang tepat, sesuai dengan jumlah konsumsi pelanggan 

dengan biaya serendah mungkin dan waktu secepat mungkin. Sistem manajemen 

rantai pasokan adalah salah satu jenis sistem antar organisasi karena sistem ini 

mengotomatisasi alur informasi antar organisasi yang berbeda. 

 

 

• Sistem Manajemen Pengetahuan. 

Beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan 

lainnya, hal tersebut disebabkan mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik 

dalam menciptakan, memproduksi, serta mengirimkan barang dan jasa. 

Pengetahuan yang dimiliki perusahaan ini bersifat unik, khas, sulit ditiru serta 

dapat berpengaruh sebagai keunggulan strategis jangka panjang. (Rusdiana and 

Zaqiah, 2014) 

Sistem manajemen pengetahuan memungkinkan perusahaan menerima dan 

mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem 

menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan 

perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia di 

manapun dan kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses 

bisnis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. 

Mereka juga menghubungkan perusahaan ke sumber pengetahuan eksternal. 

 

• Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan  

Perusahaan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan (customer 

relathionship management system-CRM) untuk mengelola hubungan mereka 

dengan pelanggan. CRM menyediakan informasi guna mengordinasikan seluruh 

proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan penjualan, pemasaran, serta 

pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapat, kepuasan pelanggan, serta 

mempertahankan pelanggan. Informasi yang disediakan oleh CRM membantu 

perusahaan dalam mengidentifikasi, menarik minat, dan mempertahankan 
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konsumen yang paling memberikan keuntungan; menyediakan pelayanan yang 

lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada; serta meningkatkan 

penjualan(Kosasi, 2014) 

 

• Intranet dan Ekstranet 

Intranet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses 

karyawannya saja. Istilah internet mengacu pada jaringan internal, yang berbeda 

dengan internet yang merupakan jaringan umum yang menghubungkan setiap 

organisasi beserta jaringan eksternal lainnya. Intranet menggunakan teknologi dan 

teknik yang sama dengan internet, dan intranet sering kali merupakan wilayah 

akses pribadi atau khusus kalangan karyawan saja pada situs web perusahaan yang 

lebih besar. Ekstranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor 

dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk 

mengoordinasikan pengirim persediaan ke fasilitas produksi perusahaan 

tersebut.(Kosasi, 2015) 

 

• E-Business, E-Commerce, E-Goverment 

Sistem dan teknologi yang telah dijelaskan mengubah hubungan perusahaan 

dengan pelanggan, karyawan, pemasok dan rekanan logistik menjadi hubungan 

secara digital menggunakan teknologi jaringan dan internet.  Banyak organisasi 

bisnis ini menggunakan atau berdasarkan jaringan digital yang kita istilahkan 

"bisnis elektronik" dan "perdagangan elektronik" yang akan sering 

digunakan.(Kosasi, 2015) 

Bisnis elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet 

untuk menjalankan proses-proses bisnis dal suatu perusahaan.  E-BUSINESS 

meliputi aktivitas pengelolaan internet dalam suatu perusahaan serta kegiatan 

koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnia lainya.   

E-Commerce adalah bagian dari E-Business yang berhubungan dengan 

kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-Commerce juga meliputi 
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aktivitas yang mendukung transaksi Sepertii periklanan, pemasaran, dukungan 

konsumen, keamanan, pengiriman dan pembayaran.  

Teknologi yang terkait dengan E-Business telah menghasilkan perubahan 

yang mirip dengan sektor swasta. Pemerintah pada tiap tingkatan, menggunakan 

internet untuk mengirim informasi dan layanan kepada masyarakat, karyawan dan 

organisasi bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.  

E-goverment mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan 

internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, 

organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainya, serta 

digital. E-goverment meningkatkan efisiensi kegiatan operasional pemerintah dan 

memperkuat peran serta masyarakat dengan cara memberikan akses informasi 

secara lebih mudah dan kemampuan saling berhubungan antar masyarakat lewat 

jaringan elektronis. 

 

Sistem Untuk Kolaborasi dan Bisnis Jejaring Sosial 

Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi, dan 

biasanya digunakan pada organisasi bisnis, atau organisasi lainnya.(Mukhlason and 

Aljawiy, 2012) 

1. Bisnis Jejaring Sosial ( social business) 

Menggunakan platform jejaring sosial, yang meliputi Tacebook, Twitter, dan 

perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan 

karyawan, pelanggan serta pemasok mereka. Perangkat ini memungkinkan 

pekerja untuk membuat profil, membentuk kelompok dan mengikuyi 

perkembangan status anggota lainnya. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah 

untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan 

luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian 

informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama dalam bisnis 

jejaring sosial adalah percakapan. Pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, 
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bahkan orgamisasi yang jauh sekali memiliki percakapan yang terus 

berlangsung seputar organisasi, sering kali tanpa sepengetahuan perusahaan 

ataupun pejabat penting perusahaan tersebut (karyawan dan manajer). 

2. Manfaat Bisnis dari Kolaborasi dan Bisnis Jejaring Sosial 

Survei terkini mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara 

global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi mendatangkan 

peningkatan kinerja organisasi yang mengembalikan tingkat pengembalian 

lebih besar. Dengan manfaat lebih besar dirasakan oleh penjualan, pemasaran, 

serta fungsi penelitian, dan pengembangan. 

3. Membangun Budaya dan Proses Bisnis Kolaboratif 

Di dalam perusahaan bisnis, kolaborasi tidak dapat terjadi secara spontan, 

terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. 

Perusahaan bisnis, terutama yang berskala besar, memiliki reputasi pada masa 

lalu sebagai organisasi yang bersifat “ memerintah dan mengendalikan” 

dimana semua masalah dan pemikiran penting dibebankan pada petinggi 

perusahaan, dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk menjalankan 

rencana dari manajemen senior. 

4. Perangkat dan Teknologi Untuk Kolaborasi dan Bisnis Jejaring Sosial  

Beberapa perangkajt canggih, seperti IBM Lotus Notes cukup mahal, namun 

sangat berguna bagi perusahaan berskala global. Beberapa perangkat tersebut 

tersedia gratis secara online dan cocok untuk perusahaan kecil. 

5. Surel dan Pesan Instan ( Instan Messaging – IM ) 

Surat elektronik – surel dan pesan instan telah menjadi perangkat utama dalam 

berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Perangkat 

lunak yang mereka rancang, beroperasi pada computer, telepon seluler, dan 

perangkat genggam nirkabel lainnya dan dilengkapi berbagai fitur untuk 

saling berbagi file di samping mengirim pesan. 

6. Wiki 

Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki 

pengetahuan dalam bahasa pemograman dan pengembangan web untuk 
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berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Selain itu wiki sangat 

berguna bagi perusahaan dalam menyimpan serta saling berbagi pengetahuan 

dan wawasan. 

7. Virtual Worlds 

Virtual world, seperti Second Life adalah lingkungan 3D yang dihuni oleh “ 

penduduk/warga” yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan 

diri mereka, yang dikenal sebagai avatar. 

8. Platform Kolaborasi dan Bisnis Jejaring Sosial 

Platform paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis/ 

menggunakan internet (internet-based audio conferencing)dan sistem 

videoconferencing ( pertemuan tatap muka lewat video secara online), 

layanan perangkat lunak online, seperti Google Apps/ Google sites, 

cyberlockers.  

 

Fungsi Sistem Informasi di Dalam Bisnis 

Hampir di setiap perusahaan bahkan yang terkecil sekalipun, departemen 

sistem informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung 

jawab dalam memberikan jasa/ pelayanan di sektor teknologi informasi. (Muttaqin, 

2012) 

1. Departemen Sistem Informasi 

Departemen sistem informasi terdiri atas para spesialis, pemograman, analisis 

sistem, pemimpin proyek dan manajer sistem informasi. 

a. Pemrogaman : spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara 

mendalam, yang menulis rangkaian perintah dalam suatu progam 

computer. 

b. Analisis sistem : melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem 

informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. 
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c. Manajer sistem informasi : pemimpin dari tim pemograman dan analis, 

manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi ataupun 

spesialis database. 

d. Direktur informasi : manajer senior yang mengawasi penggunaan 

teknologi informasi di perusahaan. 

e. Direktur keamanan sistem informasi : bertanggung jawab terhadap 

keamanan sistem informasi perusahaan dan bertanggung jawab 

memperkuat kebijakan keamanan informasi perusahaan. 

f. Chief privacy officer : bertanggung jawab dalam memastikan perusahaan 

memenuhi prosedur hokum mengenai data pribadi yang telah ditetapkan. 

g.  Chief knowledge officer : bertanggung jawab dalam progam pengelolaan 

pengetahuan. Membantu merancang progam dan sistem untuk 

menemukan sumber pengetahuan baru. 

h.  Pengguna akhir : perwakilan dari departemen di luar kelompok sistem 

informasi dimana aplikasi yang dikembangkan diperuntunkan bagi 

mereka. Para pengguna ini memainkan peran yang terus bertambah besar 

dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi. 

 

2. Pengorganisasian fungsi Sistem Informasi 

Terdapat banyak jenis organisasi bisnis, dan terdapat banyak cara bagaimana 

fungsi teknologi informasi disusun dalam perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang kecil, tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. 

Perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang 

tersendiri, yang diatur melalui cara-cara yang berbeda, bergantung sifat dan 

kepentingan perusahaan. 

 

Tugas Mandiri 

1. Berikan contoh studi kasus mengenai sistem untuk intelejen bisnis di suatu 

perusahaan? 
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2. Berikan contoh Aplikasi perusahaan (enterprise application) yang membuat 

perusahaan saling terhubung (bisa menghubungkan antar unit-unit disebuah 

perusahaan) dan berikan penejelasannya? 

3. Coba anda analisa bagaiman cara organisasi menentukan sistem yang akan 

digunakan dalam memudahkan pengelolaan bisnis? 

Format Tugas Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tugas dikerjakan dengan format makalah 

2. Menggunakan kertas A4 

3. Tulisan times new rowman 12pt 

4. Margin tulisan left 4, top 3, bottom 3, right 3 

5. Makalah terdiri atas 3 BAB, yaitu: 

a. BAB 1, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat 

b. BAB 2, Pembahasan, yang merupakan Bab untuk menjawab rumusan masalah 

pada BAB 1 

c. BAB 3, Penutup terdiri dari simpulan dan saran 

d. Daftar Pustaka 

e. Halaman depan makalah yaitu: cover, yang diisi judul (materi bahasan), logo 

Untag Banyuwangi terbaru, nama dan NIM kelompok. Kemudian kata 

pengantar dan daftar isi. 

f. Penomoran halaman dibagian bawah tengah. 

Nb. Silakan mengerjakan secara mandiri, jika ada mahasiswa yang hasil 

pengerjaannya sama maka otomatis akan medapatkan nilai E. 
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