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KONSEP DASAR 
 
Gambaran SI (Abdul Kadir, bab.1) 
Bermacam-macam SI : 
• Sistem reservasi pesawat : digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani 

pemesanan/pembeilan tiket 
• Sistem penjualan kredit : digunakan untuk memantau hutang para pelanggan 
• Sistem biometrik : untuk mencegah orang yang tidak berwenang memasuki 

fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan 
cara menganalisa sidik jari atau retina mata 

• Sistem Point-Of-Sale/ POS : diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan 
dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. 

• Sistem telemetri / pemantauan jarak jauh : menggunakan teknologi radio 
misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau 
memantau pilar jembatan rel kereta api 

• Sistem berbasis kartu cerdas / smart card : digunakan oleh juru medis untuk 
mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena di dalam 
kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien 

• Sistem terpasang di tempat publik : memungkinkan seseorang mendapatkan 
informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan dll 

• Sistem layanan akademis berbasis Web : mahasiswa memperoleh data-data 
akademis, daftar mata kuliah baru pada saat semester baru  

• Sistem Electronic Data Interchange (EDI) : pertukaran dokumen antar 
perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat 
diperoses secara langsung oleh komputer 

• E-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis Internet 
 

 
 
 
Dalam bentuk yang lebih kompleks, SI melibatkan banyak user dan memerlukan 
sarana jaringan yang memungkinkan user yang tersebar di berbagai tempat yang 
berjauhan dapat berbagi informasi. 
 
Lihat Tabel 1.1 Kemampuan utama SI (Turban, McLean dan Wetherbe, 1999) 
• Melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan kecepatan tinggi. 
• Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, 

akurat dan cepat 
• Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil 

tetapi mudah diakses 
• Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia 

dengan cepat dan murah 
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• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok 
dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi 

• Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia. 
• Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semioto-matris dengan tugas-tugas 

yang dikerjakan secara manual. 
• Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. 
• Pembiayaan yang jauh lebih murah daripada pengerjaan secara manual.  
 
SI memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, menajemen, 
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang 
sangat berguna bagi kegiatan bisnis (Kroenke, 1992). 
 
Kemampuan utama SI mendukung sasaran bisnis, mencakup : 
• Peningkatan produktivitas 
• Pengurangan biaya 
• Peningkatan pengambilan keputusan 
• Peningkatan layanan pelanggan 
• Pengembangan aplikasi strategi yang baru. 
 
McLeod (1998) mengemukakan 2 alasan mengapa manajemen Informasi menjadi 
penting : 
1.Kegiatan bisnis yang semakin rumit 
2.Komputer telah mencapai kemampuan yang semakin baik. 
 
Faktor yang mempengaruhi bisnis masa sekarang lebih rumit dibandingkan dengan 
masa lalu : 
• Pengaruh ekonomi internasional dan persaingan dunia 
• Perkembangan teknologi 
• Batas waktu yang semakin singkat 
• Kendala sosial. 
 
Perusahaan bisnis masa sekarang melibatkan komponen perilaku dan teknologi 
yang berinteraksi di dalam lingkungan sosioteknologi (O’Brien, 1996) 
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Gambar SI dan TI mempunyai interaksi terhadap komponen penting dalam 
Perusahaan 

 
Manajer harus dapat menjamin bahwa pengaturan terhadap setiap komponen 
termasuk teknologi dan SI, dapat  terlaksana dengan baik sesuai visi dan misi. 
 
4 peranan penting SI dalam organisasi (Alter, 1992) : 

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas 
2. Mengaitkan perencanaan-planning, pengerjaan executing, dan pengendali-

controlling dalam sebuah subsistem 
3. Mengkoordinasikan subsistem 
4. Mengintegrasikan subsistem 

 
Perencanaan (planning), pengerjaan (executing), dan pengendalian (controlling) 
merupakan tindakan yang terjadi pada siapa pun yang bekerja.. 
 
• Perencanaan adalah proses untuk memutuskan hal-hal yang akan dikerjakan 

serta keluaran yang dihasilkan 
• Pengerjaan merupakan proses melakukan pekerjaan 
• Pengendalian adalah proses untuk menggunakan informasi tentang kinerja masa 

lalu untuk meyakinkan tujuan agar tercapai.  
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Dengan bantuan SISTEM INFORMASI, hubungan ketiga kegiatan tersebut dapat 
dikaitkan sehingga tercapai sinergi dalam mencapai tujuan. 
 
Jika 2/ lebih sub sistem terhubung secara erat, sub sistem tersebut berada dalam 
keadaan terintegrasi, biasa diimplementasikan dengan berbagi basis data. 
 
Pengertian SISTEM INFORMASI 

� Sistem informasi (SI) sesungguhnya tidak harus melibatkan komputer. 
� SI yang menggunakan komputer, biasa disebut sebagai sistem informasi 

berbasis komputer (CBIS). 
� Beragam definisi SI, lihat tabel 1.2. 

 
Tabel 1.2 Definisi Sistem Informasi  

Sumber Definisi 
Alter (1992) Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, 

informasi, orang dan teknologi infirmasi yang 
diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah 
organisasi 

Bodnar dan Hopwwod 
(1993) 

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan 
perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan 
data ke dalam bentuk informasi yang berguna 

Gelinas, Oram, dan 
Wiggins (1990) 

Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia 
yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen 
berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk 
menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta 
menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai 

Hall (2001) Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal 
dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi 
untuk tujuan yang spesifik 

Turban, McLean dan 
Wetherbe (1999) 

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang 
mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) 
untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran 
(informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

 
� Simpulan : SI mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi 

informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi 
informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. 

� SI ≠ SIM; 
SIM merupakan salah satu jenis SI yang secara khusus ditujukan untuk 
menghasilkan informasi bagi pihak manajemen dan untuk pengambil 
keputusan. 
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Definisi SI (Alter, 1992) 
 

 
Gambar Definisi Sistem Informasi (diadaptasi dari Alter, 1992) 

 
SI melalui Pendekatan Sistem dan SubSistem (Abdul Kadir, bab.3) 

� Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 

� Elemen sistem : 
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Subsistem dan Supersistem 
 
Sebuah sistem umumnya tersusun atas sejumlah sistem yang lebih kecil.  
 
SUBSISTEM adalah system yang berada dalam sebuah sistem. 
SUPERSISTEM adalah sistem yang melingkup sistem yang lebih kecil. 
 

 
 
 
 

Interface (antarmuka) berfungsi sebagai (Martin, 1999) : 
� Penapisan (filter) : Membuang derau atau data yang tak berguna     
� Pengkodean/ pendekodean :  mengubah data dari suatu format ke format 

yang lain 

 

 

Masukan 
 

Proses  
 

Keluaran 

 

Mekanism e 

Pengenda lian 

 

Tujuan 

Um p an  
b alik 

Batas sistem  
Lingkungan 
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� Penyanggatan (buffering) : memungkinkan dua buah system bekerja sama 
tanpa harus tersinkronisasi secara ketat. Caranya, antarmuka mengumpulkan 
data dari satu subsistem dan kemudian memperkenankan subsistem lain 
mengambil data tersebut  

� Pengamanan : menolak permintaan yang berasal dari pihak yang tak berhak 
terhadap data dan menyediakan mekanisme proteksi yang lain. 

� Pendeteksian : melakukan pemeriksaan dan pembetulan kesalahan-
kesalahan terhadap standar atau kekonsistenan.  

� Pengikhtisaran : meringkas sejumlah masukan kedalam bentuk agregat 
(ringkasan) 

 
Klasifikasi Sistem 

a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 
Sistem abstrak : sistem yang berisi gagasan / konsep misalnya sistem teologi 
berisi hubungan antara manusia dan tuhan dan sistem fisik : sistem yang 
secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem sekolah dll 

 
b. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik 

Sistem Deterministik : sistem  yang operasinya dapat diprediksi secara tepat 
misalnya sistem komputer dan Sistem probabilistik : sistem yang tak dapat 
diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas misalnya sistem 
sediaan, sistem arisan 
 

c. Sistem tertutup dan Sistem Terbuka  
Sistem Tertutup : sistem yang tidak bertukar materi, informasi atau energi 
dengan lingkungan misalnya, reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi  dan 
Sistem Terbuka : sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan 
dipengaruhi lingkungan misalnya mengikuti permintaan pasar, agar 
eksitensinya tetap dapat dipertahankan 
 

d. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 
Sistem Alamiah : sistem yang terjadi karena alam (tidak dibuat oleh manusia), 
misalnya sistem tata surya dan Sistem Buatan Manusia : sistem yang dibuat 
oleh manusia misalnya sistem komputer dan sistem mobil 

 
e. Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks. 

Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem 
sederhana (misalnya sepeda) dan sistem Kompleks (misalnya otak manusia) 

 
 
Kedudukan Sistem Informasi sebagai Sistem 
Berdasarkan berbagai klasifikasi, Sistem Informasi tergolong sebagai: 

1. Sistem buatan manusia, 
2. Terbuka, 
3. Bersifat fisik, 
4. Dapat tergolong sebagai sistem probabilistik atau deterministik (tergantung 

titik pandang untuk meninjaunya). 
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Sistem Informasi dalam Proses Manajemen (Budi Sutedjo, 2002) 
 

 
 
 

Komponen Sistem Informasi (Abdul Kadir, bab.4) 
 

 
 

• Prakteknya, tidak semua SI mencakup keseluruhan komponen. 
 

Arsitektur Informasi 
 

� Arsitektur inf./ arsitektur TI/ arsitektur SI/ infrastruktur TI : suatu pemetaan atau 
rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi (Turban, McLean, 
Wetherbe, 1999). 

� Berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak-biru 
untuk arahan di masa mendatang. 

� Tujuan dari arsitektur ini : agar bagian TI memenuhi kebutuhan bisnis strategis 
organisasi. 

 



KonSIL pertemuan - 1 

 

 
Shafira Adrizayani, ST., MMSI 

9 

 
 
 
 
 
Arsitektur informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi 
dan teknologi pendukung (TPS, MIS, dll). 
 
Macam- Arsitektur Informasi  

• Arsitektur Tersentralisasi 
– Pemrosesan data yang terpusat. Semua data processing dilakukan 

oleh komputer yang ditempatkan di satu lokasi untuk melayani semua 
user dalam organisasi. 

• Arsitektur Desentralisasi 
– Sistem pemrosesan tersebar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah 

komputer yang tersebar di berbagai lokasi yang dihubungkan dengan 
sarana telekomunikasi di mana masing-masing komputer mampu 
melakukan proses secara mandiri. 

• Arsitektur Client/ Server 
– Client adalah sistem atau proses yang melakukan request ke server. 

Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau 
layanan yang diminta client. 

 
Sebuah arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan yang digunakan untuk 
menjawab pertanyaan (Alter, 1992) : 

� Data apa yang akan dikumpulkan ? 
� Di mana dan bagaimana data dikumpulkan ? 
� Bagaimana cara mengirimkan data ? 
� Di mana data akan disimpan ? 
� Aplikasi/ program apa yang akan menggunakan data dan bagaimana 

terhubung sebagai sistem yang utuh ? 
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Sistem Informasi Korporasi 
 

• Macam-macam sistem informasi: sistem reservasi pesawat terbang, sistem 
penjualan kredit motor, sistem biometrik, sistem PoS, sistem telemetri, smart 
card, sistem layanan akademis berbasis Web, dll. 

• Kemampuan SI dalam mendukung sasaran bisnis: 
– Peningkatan produktivitas 
– Pengurangan biaya 
– Peningkatan pengambilan keputusan 
– Peningkatan layanan ke pelanggan 
– Pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru 

• Faktor yang mempengaruhi bisnis: 
– Pengaruh ekonomi internasional dan persaingan dunia 
– Perkembangan teknologi 
– Batas waktu yang semakin singkat 
– Kendala sosial 

• Empat peran penting SI dalam org (Alter, 1992): 
– Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas 
– Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah 

subsistem 
– Mengkoordinasikan subsistem-subsistem 
– Mengintegrasikan subsistem-subsistem 

• Komponen SI 
– Hardware 
– Software 
– Prosedur 
– Orang 
– Database 
– Network dan data communication 

 
 
 


