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II. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Konsep Sistem Informasi :

1. Konsep Sistem
a. Konsep Dasar Sistem
b. Klasifikasi Sistem

2. Konsep Informasi
a. Konsep Dasar Informasi
b. Siklus Informasi
c. Kualitas Informasi
d. Nilai Informasi

3. Gambaran Umum Sistem Informasi Manajemen
a. Definisi Sistem Informasi Manajemen
b. Evolusi/Perkembangan Konsep SIM
c. SIM di Mata Pemakai

1. Konsep Sistem

Sistem

a. Konsep Dasar Sistem

INPUT
Tranformasi

Sistim OUTPUT

Pengendalian
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Sistem Komputer

b. Klasifikasi Sistem
Sudut pandang klasifikasi sistem

Sistem diklasifikasikan sebagai
sistem abstrak (abstract system)
dan sistem phisik (phisical system).

Sistem diklasifikasikan sebagai
sistem alamiah (natural system) dan
sistem buatan manusia (human
made system).

Sistem diklasifikasikan sebagai
sistem tertentu (deterministic
system) dan sistem tak tentu
(probabilistic system).

Sistem diklasifikasikan sebagai
sistem tertutup (closed system) dan
sistem terbuka (open system).
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sistem abstrak (abstract system)
Sistim yang berupa pemikiran atau ide-ide
yang tidak tampak secara pisik

sistem phisik (phisical system)

Sistim / pemikiran yang yang ada secara
pisik

sistim alamiah (natural system)
Sistim karena proses alam

sistim buatan manusia (human made
system)

Interaksi karena manusia dengan mesin
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sistim tertentu (deterministic system)
Sistim yang hasilnya dapat diprediksi

sistim tak tentu (probalitistic system)

Sistem yang tidak dapat diprediksi karena
mengandung probabilitas

sistim tertutup (closed system)
Sistim yang bekerja secara otomatis dihub
dengan sumber daya

sistim terbuka (open system)
Sistim yang berhubungan dan terpengaruh
oleh pihak luar
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A. KONSEP DASAR INFORMASI

2. Konsep Sistem Informasi

entropy

negentropy

Informasi sangat penting u/ sistim :

sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi
penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-
kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan
untuk pengambilan keputusan.

data =
kenyataan

bentuk jamak dari bentuk tunggal

kejadian nyata
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stunami Suatu kejadian saja

Kesatuan nyata :

Gempa tsunami menewaskan banyak orang di Pesisir Selatan Pulau Jawa

1. korban
2. oleh siapa
3. dan dimana 

B. SIKLUS INFORMASI

Transaksi penjualan salesman
• Hasil penjualan barang tiap salesman

berguna bagi manajemen u/ menetapkan
besarnya komisi dan bonus

• Hasil penjualan barang tiap daerah berguna
bagi manajemen u/ pelaksanaan promosi

• Laporan penjualan tiap jenis barang berguna
bagi manajemen u/ evaluasi barang laku

• Dsb.

SAA            Y
RAJA     M

FR         EI
A      T

DIOLAH

SAYA  BELAJAR 
SISTIM 

INFORMASI

DATA MODEL INFORMASI

122ºF C = 5/9 (F – 32)

input proses output

50ºC
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SIKLUS INFORMASI

C. KUALITAS INFORMASI

Kualitas informasi tergantung 3 hal :

Informasi harus akurat
Tepat pada waktunya
Relevan



4/2/2011

8

D. NILAI INFORMASI

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya
lebih efektif dibandingkan dengan biaya
mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk
mengurangi hal ketidakpastian di dalam proses
pegambilan keputusan tentang sesuatu keadaan.

3. Gambaran Umum Sistim
Informasi Manajemen (MIS)

kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi
yang bertanggung jawab mengumpulkan dan
mengolah data untuk menyediakan informasi
yang berguna untuk semua tingkatan
manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan
pengendalian

A. Deff :
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1. Sistem informasi akuntansi (accounting information
system),menyediakan informasi dari transaksi keuangan.

2. Sistem informasi pemasaran (marketing information system),
menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan,
kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.

3. Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management
information system).

4. Sistem informasi personalia (personnel information systems)
5. Sistem informasi distribusi (distribution information systems)
6. Sistem informasi pembelian (purchasing information systems)
7. Sistem informasi kekayaan (treasury information systems)
8. Sistem informasi analisis kredit (credit analiysis information

systems)
9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research

anddevelopment information systems)
10.Sistem informasi teknik (engineering information systems)

Macam-macam Sistim Informasi Manajemen
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B. Perkembangan/Evolusi Konsep SIM

Sistim Informasi Manajemen

Asal mula konsep SIM
Perakunan Manajerial
Ilmu Pengetahuan Manajemen
Teori Manajemen
Pengolahan Komputer

Perakunan Manajerial

PerakunanManajerial

PerakunanKeuangan / financial  accounting
Sebuah sistim informasi dengan aturan dan pengolahan
kearah penyuguhan informasi yang tepat bagi penanam
modal dan pemberi kridit.

Sebuah sistim informasi yang berorientasi pada manajemen
intern serta pengendalian dan karenanya berhubungan erat
dengan SIM.
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Ilmu Pengetahuan Manajemen

Ilmu manajemen atau penelitian operasional adalah penerapan
metode ilmiah dan teknik-teknik analisis kuantitatif terhadap
masalah manajemen.

Beberapa di antara konsep-konsep pokoknya adalah:
1. Penekanan ancangan sistematis dalam pemecahan persoalan

dan penerapan metode ilmiah pada penelitian.
2. Memakai model matematis dan prosedur matematis serta

statistis dalam analisis.
3. Bertujuan mencari keputusan optimal atau kebijakan optimal.

Ilmu pengetahuan manajemen memakai kriteria ekonomis atau teknik
daripada kriteria perilaku, dengan penekanan metode teknis dalam
memecahkan persoalan. Keberhasilan ilmu pengetahuan manajemen
adalah pada persoalan operasional dan keputusan taktis.

contoh
Manajemen sediaan barang (inventory
management) telah mendapat perhatian besar,
demikian pula penjadualan produksi, penentuan
letak pabrik, penjaluran angkutan (transportation
routing), dan analisis penanaman modal. Beberapa
teknik umum sehubungan dengan ilmu
pengetahuan manajemen adalah:
• Pemrograman linier (linear programming)
• Pemrograman integer (integer programming)
• Pemrograman dinamis (dynamic programming)
• Teori pengantrian (queueing theory)
• Teori permainan (game theory)
• Teori keputusan (decision theory)
• Simulasi (simulation)
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Teori Manajemen

menekankan pemuasan dan mempertimbangkan
keterbatasan manusia dalam mencari
pemecahan

Perkembangan dalam teori manajemen ini penting untuk
merancang SIM, karena membantu dalam memahami
peranan sistem manusia/mesin serta bermanfaat untuk
mengembangkan model-model keputusan.

Pengolahan Komputer

Persyaratan teknis sebuah sistem informasi
manajemen berdasarkan komputer
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c. SIM di Mata Pemakai

d. Konsep Pokok
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e. Pokok-pokok SIM

elemen-elemen fisik sistim informasi:
1. Perangkat keras komputer
2. Perangkat lunak

a. Perangkat lunak sistem umum
b. Perangkat lunak terapan umum
c. Program aplikasi

3. Database (data yang tersimpan dalam
media penyimpanan komputer)

4. Prosedur
5. Petugas Pengoperasian

Sub Sistim Keorganisasian
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Sub Sistim Kegiatan

Daftar 
Pustaka

Burch John G at all, Information System:
Theory and Practice 3rd Edition, John
Willy & Son. New York.1983.

C.J. Date, An Introduction to database System,
Addison-Wesley. Reading MA, 1995.
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1. Gambar dan jelaskan mekanisme kerja suatu sistem.
2. Gambar dan jelaskan Siklus Informasi
3. Sebutkan klasifikasi sistem dari berbagai sudut pandang
4. Jelaskan klasifikasi tertutup dan terbuka

Tes Formatif

Tes Formatif 2
To : amandatalithaahnaf@yahoo.co.id
Cc : sunarso.sugeng@gmail.com


