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Bab 1 
Pengantar system informasi berbasis komputer 

 
Pendahuluan 
Informasi adalah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer. Informasi 
dapat  dikelola seperti halnya sumber daya lain dan perhatian sistem informasi 
bersumber dari dua pengaruh : 

1. Bisnis telah menjadi semakin rumit 
2. Komputer telah mencapai kemampuan yang semakin membaik. 

 
Aplikasi utama komputer yang membentuk system informasi berbasis komputer 
(computer based information system) atau CBIS adalah : 
 

 Pengolahan Data Akuntansi. (Information Accounting System) 
 Sistem Informasi Manajemen (Management Information System) 
 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) 
 Kantor Virtual (Virtual Office) 
 Sistem Berbasis Pengetahuan (Knowlegde Based System) 

 
Perusahaan-perusahaan membentuk suatu organisasi jasa informasi yang terdiri dari 
para spesialis informasi untuk menyediakan keahlian dalam pengembangan system 
berbasis komputer : 

1. EDP Manager ( Manajer pengolahan data elektronik ) 
2. System Analysts (Analis system) 
3. Database Administrator (Pengelola Database) 
4. Spesialis Jaringan (Network Specialist) 
5. Programmer (Pembuat Program) 
6. Operator / User (Pemakai) 
 

Dalam beberapa tahun terakhir, para pemakai telah mulai melakukan sebagian besar 
pekerjaan para spesialis suatu fenomena yang disebut End user Computing. 
Manajemen Informasi : 
 
Jenis-jenis sumber daya utama manajer, mengelola lima jenis sumber daya utama : 

 Manusia  
 Material  
 Mesin 
 Uang 
 Informasi termasuk data 

 
Tugas manajer adalah mengelola sumber daya agar dapat digunakan yang paling 
efektif. Yang termasuk sumber daya fisik yaitu Manusia, material, mesin. Sedangkan 
sumber daya konseptual adalah Uang dan Informasi/Data. Sumber daya konseptual 
diperlukan untuk sumber daya fisik. 
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Perhatian pada Manajemen Informasi 
Para manajer memberi perhatian yang semakin besar pada manajemen informasi 
selama beberapa tahun terakhir karena ada 2 alasan : 

1. Meningkatnya Kerumitan Kegiatan bisnis, yang disebabkan : 
a) Pengaruh ekonomi internasional 
b) Persaingan Dunia 
c) Meningkatnya kerumitan teknologi 
d) Batas waktu yang semakin singkat 
e) Kendala-kendala social 

2. Kemampuan komputer yang semakin meningkat, yaitu : 
a) Produksi   c) Kecepatan 
b) Ukuran   d) Kemampuan multimedia 

 
Siapakah para pemakai,  

1. Manajer 
2. Non-Manajer 
3. Orang-orang dan organisasi-organisasi dalam lingkungan perusahaan 

 
Dimana para manajer ditemukan : 

1. Tingkatan Manajemen 
2. Bidang Fungsional 

Apa peran yang dilakukan oleh para manajer : 
1. Fungsi Manajemen 
2. Peran Manajerial 
3. Keahlian Manajemen 
4. Keahlian komunikasi 
5. Keahlian pemecahan masalah 
6. Pengetahuan Manajemen : 

 Mengerti komputer (Computer literacy) 
 Mengerti informasi (Information literacy) 

 
Manajer dan system 
System adalah sekelompok elemen yang saling terintegrasi dengan maksud yang sama 
untuk mencapai suatu tujuan. 
 
Elemen-elemen system,  
Tidak  semua system memiliki kombinasi elemen yang sama, tetapi suatu susunan 
dapat diperlihatkan dalam gambar,  
 
 
 
Gambar system lingkaran terbuka (Open Loop System) 
 
Pada gambar diatas tidak semua system dapat mengatur operasinya sendiri, suatu 
system tanpa elemen mekanisme pengendalian, lingkaran umpan balik dan tujuan 
disebut dengan Open Loop System. 

INPUT PROCESS OUTPUT 
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Gambar system lingkaran tertutup (Closed Loop System) 
 
Jadi gambar diatas menunjukan suatu system yang tidak dihubungkan dengan 
lingkungannya. 
 
Subsistem : 
Adalah bagian dari system 
 
Supersistem :  
Bagian dari system yang lebih besar. 
 
 
 
 Supersistem / Level 1 
 
 Sistem / Level 2 
 
 
 Subsistem / Level 3 
 
 
Pentingnya suatu Pandangan system : 

1. Mencegah manajer tersesat dalam kerumitan struktur organisasi dan rincian 
pekerjaan 

2. Menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik 
3. Menekankan pentingnya kerjasama dari semua bagian dalam organisasi 
4. Mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungan 
5. Memberi penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dapat 

dicapai dengan cara system lingkaran tertutup. 
 
Data Vs Informasi  
 
Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yangn realtif tidak berarti bagi pemakai. 
Sedangkan Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang sudah memiliki 
arti. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh Information Processor (pengolah 
Informasi). Pengolahan informasi adalah salah satu elemen kunci dalam system 
konseptual. 

INPUT PROCESS OUTPUT 

Feed back 

goal 

SISTEM  

Sub.Sis Sub.Sis 

Sb.Sb,Sis Sb.Sb.Sis Sb.Sb.Sis 
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Suatu Model Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecenderungan Menuju End User Computing : 
E U C : Pengembangan seluruh atau sebagian system berbasis komuter  oleh pemakai. 
End User computing berkembang karena empat pengaruh utama : 

a. Meningkatnya pengetahuan tentang komputer 
b. Antrian jasa informasi 
c. Perangkat keras yang murah 
d. Perangkat lunak jadi 

 
Untuk menjustifikasi CBIS, perlu adanya para EUC yang melibatkan peran spesialis 
informasi, yaitu : (Gambar Specialist Informations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CBIS 

SIA 

MIS 

DSS 

OA 

ES 

Informasi
M

asalah 
Keputusan 

Pemecahan 
Masalah 

User 

Network 
Specialyts 
 

DBA 

Analyst OPERATOR PROGRAMMER 

 
KOMPUTER 
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Mencapai CBIS; 
 
Dalam beberapa hal tiap subsistem CBIS menyerupai suatu organisme hidup-lahir, 
tumbuh menjadi matang, berfungsi dan akhirnya mati. Proses evolusi ini disebut Siklus 
hidup system (system life cycle = SLC), adapun  tahap – tahapnya : 

 Planning (Perencanaan) 
 Analysts (Analisis) 
 Design (Rancangan) 
 Implementation (Penerapan) 
 Using (Penggunaan) 

 
 
Konsep Dasar. 
 
1.1.1 Sistem 
 
 Sistem terdiri dari komponen – komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk 
mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari system alamiah (sistem tata surya, sistem galaksi)  dan 
sistem yang dibuat manusia (sistem penjualan, sistem akuntansi). 
 
1.1.2 Informasi 
 
 Informasi menrupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki  nilai tambah. 
 
 Dari kategorinya informasi dapat dikelompokkan menjadi : 
 

• Informasi Strategis, informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka 
panjang, mencakup informasi eksternal (tindakan pesaing, langganan), rencana 
perluasan perusahaan dan sebagainya. 

• Informasi Taktis, informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka 
menengah seperti informasi trend penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun 
rencana-rencana penjualan. 

• Informasi Teknis, informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-
hari, informasi persediaan stock, retur penjualan dan laporan kas harian 

 
Dari segi kualitas, informasi harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
• Lengkap 
• Akurat 
• Relevan 
 
Kalau kita mengacu ke definisi sistem, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 
suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri  dari komponen-komponen dalam 
organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. 
 
 
Komponen Sistem Informasi terdiri dari : 
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• Hardware, terdiri dari computer, periferal (printer) dan jaringan. 
• Software, merupakan kompulan dadri perintah/fungsi yang ditulis dengan aturan 

tertentu untuk memerintahkan computer melaksanakan tugas tertentu. Software 
dapat digolongkan menjadi Sistem Operasi (Windows 95  dan NT), Aplikasi 
(Akuntansi), Utiliti (Anti Virus, Speed Disk), serta bahasa (3 GL dan 4 GL). 

• Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut 
untuk menghasilkan informasi. 

• Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin 
sistem informasi dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu suatu rincian tugas yang 
jelas. 

• Procedur, seperti dokumentasi prosedur/proses sistem, buku penuntun 
operasional (aplikasi) dan teknis. 

 
  Kegiatan di Sistem Informasi mencakup : 
 

• Input, menggambarkan bagaimana suatu kegiatan utnuk menyediakan data untuk 
diproses. 

• Proses, menggambarkan bagaimana suatu data dip roses untuk menghasilkan 
suatu informasi yang bernilai tambah. 

• Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dan proses diatas tersebut. 
• Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 
• Control, ialah suatu aktivitas untuk menjamin bahwa  sistem informasi tersebut 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
1.1.4 Sistem Informasi Manajemen 
 
  Sistem informasi manajemen (SIM) menyajikan informasi untuk mendukung operasional 
dan fungsi pengambilan keputusan  manajemen dengan mempertimbangkan informasi apa, untuk 
siapa dan kapan harus disajikan. 
 
  Sistem informasi menajemen terdiri dari subsistem yaitu : 
 

• Sistem Informasi Akuntansi 
• Sistem Informasi Personalia 
• Sistem Informasi Pemasaran 
• Sistem Informasi Pembelian 
• Sistem Informasi Persediaan 
• Sistem Informasi Distribusi 

 
1.1.5 Sistem Informasi Bisnis 
 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi bisnis (SIB) akan kita lihat terlebih 
dahulu definisi dari : 
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Manajemen : 1. Adalah suatu proses penggunaan suber daya secara efisien dan efektif 
untuk mencapai sasaran. 

     
   2. Pejabat\orang yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau 

oraganisasi. 
 
Bisnis  Suatu kegiatan (badan atau perorangan) memasarkan produk atau jasa dengan 

tujuan memperoleh laba atau secara singkat disebut juga jual beli. 
 

  Walaupun inti dari bisnis yaitu jual beli, dalam pelaksanaannya suatu bisnis harus berhadapan 
dengan industri yang sejenis, berhadapan dengan pemasok, pelanggan, barang substitusi dan 
calon pesaing baru. Selain itu, lingkungan luar seperti peraturan pemerintah, pasar modal, serikat 
buruh, lembaga keuangan, peraturan perpajakan, bursa tenaga kerja, dan demografi sangat 
mempengaruhi suatu bisnis. 

 Pada umumnya topic-topik yang membahas Sistem Informasi Manajemen dan Sistem 
Informasi Bisnis menekankan pada pembahasan sistem informasi penjualan, akuntansi, 
personalia dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi menajemen dan sistem 
informasi bisnis adalah sama, karena seorang manajer pada dasarnya menjalankan suatu bisnis. 
 
  Namun ada beberapa yang berbeda yaitu : 
 

• Sumber data SIB lebih dominant bersumber dari luar organisasi, sedangkan SIM 
dari transaksi harian organisasi. 

• SIB lebih dominant digunakan oleh investor dan SIM lebih ditujukan untuk 
manajemen agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. 

 
Sebagai contoh, jika Anda akan memulai suatu usaha/bisnis katakanlah 
“komputer”, tentu Anda lebih membutuhkan informasi mengenai bisnis computer 
dan bukan informasi manajemen. Informasi bisnis yang Anda butuhkan berkaitan 
dengan Gambar 1.1 yaitu informasi tentang industri komputer (apakah telah 
jenuh), informasi tentangan memasuki industri tersebut (apakah padat 
karya,modal atau teknologi), pemasok computer (kekuatan tawar menawar), 
pelanggan (perkembangannya, pangsa pasar, kekuatan tawar menawar). Informasi 
lingkungan luar yang harus Anda peroleh seperti peratutan pemerintah  yang 
berkaiatan dengan bisnis tersebut,  dukungan lembaga keuangan untuk bisnis 
tersebut (apakah tersedia kredit untuk pelanggan) dan sebagainya. 
 

• SIB dapat diperoleh dari hasil penelitian, membeli dan pusat data statistic dan dari 
informasi-informasi lainnya. 

• SIM dalam menyajikan informasi penjualan berkaitan dengan target yang dicapai, 
perbandingan dengan anggaran, gambaran trend penjualan, sedangkan SIB lebih 
menekankan pada berapa persen pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan, 
berapa persen lagi yang dapat dikuasai. Bagaimana strategi dalam meningkatkan 
pangsa pasar. 
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• Dari tingkatannya SIM merupakan bagian dari SIB, sedangkan SIA (Sistem 
Informasi Akuntansi) merupakan bagian dari SIM.  

 
1.1.6. Sistem Analisa dan Desain. 
 
 Berhubungan dengan proses analisa dan desain sistem informasi yang terdiri dari 
hardware. Software, data , prosedur dan manusia. 
 
 Sistem analis  dan desain dapat dipandang dari dua kegiatan utama yaitu : 
 

• Sistem analis adalah suatu proses utnuk memahami sistem yang ada, termasuk 
mendiagnosa masalah/inefisiensi dan memberikan solusi penyelesaian. 

• Sistem desain yaitu suatu proses mencakup perencanaan desain dan implementasi 
sistem yang baru. 

 
 Sistem analis sebagai karier sering juga disebut Software Engineer, Sistem Analyst 
Programmer, Information Sistem Engineer atau Sistem Engineer. 
 
 Pengetahuan yang harus dimiliki seorang sistem analis antara lain : 
 

• Pemahaman terhadap teknologi informatika (hardware dan software). 
• Pemahaman terhadap bisnis secara umum. 
• Keahlian dalam pemecahan masalah. 
• Keahlian dalam komunikasi antarpersonel. 
• Memahami metodologi pengembangan sistem informasi. 

 
1.2 Unsur yang Terlibat dalam Pengembangan Sistem. 
 
1.2.1 Pengguna Sistem. 
 

• User, dapat dikategorikan sebagai end-user (operator) dan user-manager yang 
mengawasi pekerjaan end-user. 

• Manajemen, memegang peranan penting dalam suatu  sistem informasi termasuk 
menyetujui rencana pengembangan sistem dan penyediaan dana. 

 
1.2.2 Perancang Sistem. 

 
Perancang sistem yang dimasukkan disini mencakup, analisa, desain, inplementasi dan 
pemeliharaan, terdiri dari : 
 
• Peroject Coordinator, merupakan orang yang bertanggung jawab agar suatu tim 

dapat bekerja secara harmonis dan optimal serta mengontrol agar pelaksanaan 
sesuai dengan rencana. 

• System Analyst & Design, ialah orang yang memberikan solusi dan mendesain 
sistem baru. 
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• Programmer, ialah orang yang membuat program berdasarkan rancangan dari 
sistem analis. 

• Network Designer, bertanggung jawab terhadap desain suatu jaringan seperti 
LAN, MAN dan WAN. 

• Technician (Hardware), menetapkan konfigurasi-konfigurasi hardware yang tepat 
agar dapat bekerja secara optimal. 

• Database Administratot, ialah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu 
sistem database, mencakup pola instruktur data, integritas data, memberikan hak 
akses kepada user, backup, recovery dan mengoptimalkan performa database. 

• Documenter, ialah orang yang membuat dokumentasi sistem, mencakup buku 
operasional aplikasi, teknis dan sistem. 

• Software Tester, tugas dari software tester ialah menjamin bahwa program 
aplikasi yang dibuat programmer telah sesuai dengan spesifikasi. 

• Graphif Desinger, dalam aplikasi yang berbasis GUI, penggunaan grafik 
merupakan hal yang sangat dominant. Oleh sebab itu suatu tim perlu dilengkapi 
dengan seorang yang memiliki keahlian dalam mendesain, misalnya untuk icon 
atau user interface lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
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MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KEUNGGULAN 
KOMPETITIF 
 
Sasaran Pembelajaran 
 

 Memahami hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya 
 Mengenal pandangan popular tentang keunggulan kompetitif 
 Mengerti bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan mengelola arus 

informasi yang menghubungkan perusahaan dengan semua elemen lingkungan. 
 Mengetahui apa saja sumber daya informasi, dan siapa yang mengelolanya 
 Memahami makna konsep Chief Information officer (CIO) 
 Menyadari bahwa para eksekutif perusahaan mengarahkan perusahaan melalui 

lingkungan persaingan dengan melibatkan diri dalam perencanaan strategis 
jangka panjang 

 Mengerti mengapa para manajer tingkat puncak dalam tiap bidang fungsional 
sangat perlu bekerja sama ketika mengembangkan rencana-rencana strategis 

 Memiliki gambaran mengenai isi dari  rencana strategis suatu perusahaan bagi 
sumber daya informasinya 

 Mengetahui unsure-unsur yang membentuk konsep modern manajemen sumber 
daya informasi. 

 
Pendahuluan 
 
Dalam upaya mencapai keberhasilan, para manajer sangat menyadari pengaruh dari 
lingkungan perusahaan. Perusahaan dihubungkan dengan elemen-elemen dalam 
lingkungan melalui arus sumber daya fisik maupun konseptual. 
 
Sumber daya informasi perusahaan mencakup lebih dari sekedar informasi. Sumber 
daya tersebut mencakup pula perangkat keras, fasilitas, perangkat lunak, data, para 
spesialis informasi dan para pemakai informasi. 
 
Kegiatan mengidentifikasi sumber daya informasi yang dibutuhkan perusahaan dimasa 
depan, mendapat sumber daya tersebut, dan mengelolanya disebut perencanaan 
sumber daya informasi secara strategis (strategic planning for information resource), 
atau SPIR adalah tanggung jawab semua manajer, tetapi manajer organisasi jasa 
informasi memainkan peranan penting. Jabatan CIO (chief Information Officer),  
menjadi semakin popular untuk menggambarkan manajer jasa informasi. 
 
Perusahaan dalam Lingkungan 
 
Lingkungan sangat berarti bagi perusahaan. Lingkungan adalah alasan utama 
keberhasilan perusahaan. Pemilik perusahaan melihat perlu penyediaan barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan lingkungan tertentu dan menanamkan modalnya 
sehingga perusahaan dapat melaksanakan aktifitas. Lingkungan kemudian 
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. 
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Elemen-elemen lingkungan ini adalah organisasi atau individu yang berada diluar 
perusahaan dam memiliki pengaruh lansung atau tidak lansung pada perusahaan. 
Delapan elemen ini berada dalam system yang lebih luas, yang disebut masyarakat. 
 
Menggambarkan perusahaan dalam konteks lingkungan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pemasok : Menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan 
oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. 

 
2. Pelanggan : Barang dan jasa dipasarkan kepada pelanggan. 

 
3. Serikat kerja : organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak 

terampil. 
 

4. Masyarakat keuangan : terdiri dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi 
sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. 

 
5. Pemegang saham : orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan dan 

mewakili tingkat manajemen tertinggi. 
 

6. Pesaing : Mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan 
dipasar. 

 
7. Pemerintah : pada tingkat pusat, daerah, dan lokal, memberikan kendala-

kendala dalam bentuk undang-undang dan peraturan. 
 
8. Masyarakat Global : wilayah geografis tempat perusahaan melaksanakan 

operasinya. 
Keunggulan Kompetitif 
 

Masyarakat 

Pemasok 

Pemerintah 

Masyarakat 
Keuangan 

Serikat 
Kerja 

Pemilik 
saham 

Masyarakat 

Pelanggan 

Pesaing 

Perusahaan 



Analisis Dan Perancangan Sistem 
( Systems Analysis And Design)  

 
 

12

Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui banyak cara seperti menyediakan barang 
dan jasa dengan harga yang murah, meydiakan barang dan jasa yang lebih baik dari 
pesaing dan memenuhi kebutuhan khusus suatu segmen pasar tertentu. 
 
Pada bidang komputer, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi 
untuk mendapatkan leverage di pasar. Idenya adalah perusahaan tidak harus 
sepenuhnya mengandalkan sumber daya fisik yang lebih unggul saat terlibat dalam 
persaingan. Sebaliknya sumber daya konseptual yang unggul, data dan informasi dapat 
digunakan sebaiknya. 
 
Rantai nilai dalam suatu aktivitas : 
 

Infrastruktur perusahaan 
Manajemen sumber daya manusia 

Pengembangan teknologi 
Perolehan 

Logistik 
masuk 

Operasi Logistik 
keluar 

Pemasar
an dan 
penjualan

Pelayanan 

       
 
 
 
Sebuah system nilai dalam perusahaan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apa sajakah sumber daya informasi itu  
Jenis-jenis sumber daya informasi terdiri dari : 

 Hardware (perangkat keras) 
 Software (perangkat lunak) 
 Spesialis informasi  
 User (pemakai) 
 Fasilitas 
 Database 
 Informasi 

 
Seorang manajer jasa informasi dapat berperan sebagai Chief information officer 
dengan mengikuti saran-saran berikut : 

Rantai Nilai 
Pemasok 

Rantai Nilai 
Perusahaan Rantai Nilai 

Saluran 
Rantai Nilai 
Pembeli  
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a) Sediakan waktu untuk bisnis dan pelatihan bisnis. Pelajari bisnisnya, bukan 
hanya teknologinya. 

 
b) Membangun kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini, jangan 

menunggu hingga diundang. 
 

c) Fokuskan pada perbaikan proses dasar bisnis. 
 

d) Jelaskan biaya-biaya IS dalam istilah-istilah bisnis. 
 

e) Bangun kepercayaan dengan memberikan jasa IS yangn dapat diandalkan 
 

f) Jangan bersifat defensif. 
 
 
Perencanaan Strategi Sumber Daya Informasi: 
 

1. Jasa informasi mengembangkan rencana-rencana strategis, pendekatan yang 
dianjurkan adalah mendasarkan rencana  tersebut sepenuhnya pada tujuan 
strategis perusahaan disebut dengan Kumpulan Strategi Organisasi. 

 
2. Rencana jasa informasi yang dibuat untuk mendukung tujuan perushaan. 

Rencana jasa informasi itu  disebut Kumpulan Strategi SIM, dan terdiri dari 
sejumlah tujuan, kendala, dan strategi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranformasi Kumpulan Strategis: 
 

Rencana 
Strategis 

Sumber Daya 
Pemasaran 

Rencana 
Strategis 

Sumber Daya 
Informasi 

Rencana 
Strategis 

Sumber Daya 
Manusia 

Rencana 
Strategis 

Sumber Daya 
Keuangan 

Rencana 
Strategis 

Sumber Daya 
Manufaktur 

    Kelompok Strategis    Kelompok Strategis 
         Organisasi      SIM 
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Perencanaan Strategis Sumber Daya Informasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End User Computing sebagai masalah Strategis. 
Tidak semua EUC memiliki tingkat pengetahuan yang sama tentang komputer, maka 
dapat kita kelompokkan atas : 

1. Pemakai Akhir Tingkat  Menu (Menu Level end User) 
 
2. Pemakai Akhir Tingkat Perintah (Command Level End User) 

 
3. Pemakai Akhir Tingkat Programmer (End user Programmer) 

 
4. Personil Pendukung Fungsional (Functional Support Personnel) 

 
Manfaat EUC: 

 Menyeimbangkan kemampuan dan tantangan 
 Mengurangi kesenjangan komunikasi 

 
Resiko EUC: 

 Sistem yang buruk sasarannya 

- Tujuan Sistem 
- Kendala Sistem 
- Strategi   
     Rancangan 
     Sistem 

- Misi 
- Tujuan 
- Strategi 
- Elemen lain 
     Strategi org. 

Proses Prenc. 
Strategis SIM

 
 
Strategi 
 
Bisnis 

 
Sumber  
Daya inf. 
Dan Strategi 
IS 

Pengaruh pd Sumber daya inf. 

Pengaruh pd. Strategi bisnis 
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 Sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya 
 Penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien 
 Hilangnya integritas data 
 Hilangnya Keamanan data 
 Hilangnya pengendalian. 

 
 
Konsep Manajemen Sumber Daya Informasi : 
 
IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam 
perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh dan mengelola sumber daya 
informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 
 
Elemen yang diperlukan dalam IRM ( Information Resource Management ) : 

1. Kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya 
informasi yang unggul. 

2. Kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama. 
3. Kesadaran bahwa CIO adalah eksekutif puncak 
4. Perhatian pada sumber daya informasi perusahaan ketika membuat 

perencanaan strategis. 
5. Rencana strategis formal untuk sumber daya informasi. 
6. Strategi untuk mendorong dan mengelola EUC. 

 
 
Model IRM 
 
Kondisi-kondisi IRM yang diperlukan tersebut tidak terpisah tetapi bekerja sama secara 
terkoordinasi, seperti : 
 

 Lingkungan Perusahaan 
 Eksekutif perusahaan 
 Bidang Fungsional 
 Sumber Daya Informasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 3 
Menggunakan Teknologi Informasi untuk Ikut Serta dalam 
Perdagangan Melalui Jaringan Elektronik 
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Sasaran Pembelajaran : 

 Menyadari bahwa perdagangan melalui jaringan elektronik (e-commerce) 
dapat meliputi semua aktivitas berbasis komputer dari perusahaan. 

 Mengetahui apa itu intelijen bisnis dan bagaimana perusahaan menggunakan 
komputer untuk mengetahui keadaan terkini dari elemen-elemen 
lingkungannya. 

 Mengenal konsep system antar organisasi (Interorganizational system atau 
IOS). 

 Mengetahui apa itu pertukaran data elektronik (Elektronic Data Interchange) 
atau EDI dan cara terbaik untuk menerapkannya bagi suatu perusahaan. 

 Mengetahui apa itu jaringan bernilai tambah (Value Added network) dan 
mengapa itu menarik perusahaan-perusahaan bisnis ketika mereka mencoba 
perdagangan melalui e-commerce. 

 Memiliki pengetahui awal mengenai Internet dan World Wide Web dan 
bagaimana mereka mengubah berbagai proses bisnis dasar. 

 
Pendahuluan 
 
Ketika para eksekutif bisnis masa kini mengembangkan rencana bisnis strategis untuk 
perusahaan mereka, mereka memiliki pilihan yang tidak tersedia beberapa tahuun lalu. 
Perusahaan dapat ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik (e-
commerce).  Penggunaan komputer sebagai alat utama melakukan operasi bisnis 
dasar. Perusahaan ikut serta dalam perdagangan melalui e-commerce untuk berbagai 
alas an, tetapi tujuan utamanya adalah keunggulan kompetitif. 
 
Setelah para eksekutif menyertakan perdagangan melalui jaringan elektronik  dalam 
rencana strategis. Mereka dihadapkan pada keputusan mengenai pemilihan strategis, 
metodologi dan  teknologi terbaik. Strategis utama adalah membangun system antar-
organisasi (Interorganizational system-IOS) yang dari beberapa perusahaan yang 
bekerjasama sebagai satu unit tunggal. Salah satu cara paling efektif menghubungkan 
para mitra bisnis IOS adalah dengan arus data komputer, suatu konsep yang disebut 
pertukaran data elektronik (EDI). 
 
Electronic commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses 
dan praktek yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa mengunakan kertas sebagai 
sarana mekanisme transaksi. Hal ini bias dilakukan dengan berbagai cara seperti 
memalui email, Electronic Data Interchage (EDI), atau bias juga melalui World Wide 
Web. Electronic Commerce ini juga meliputi transaksi didalam dan diantara sector 
bisnis yang khusus dan umum, serta system  yang melibatkan komunitas dalam negeri 
maupun internasional. 
Sebagai pernyataan sederhana, electronic Commerce tidak hanya menjadi mekanisme 
yang tepat dan membutuhkan biaya yang murah untuk diterapkan, tetapi juga akan 
menjadi sebuah system social yang  dapat diterima dan dapat diharapkan untuk  
digunakan. 
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Definisi E-Commerce: 
 
E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business  process that 
link enterprises, consumers and communities through electronic transaction and 
electronic exchange of goods, services and Information. 
 
Jadi, e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis 
yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi 
elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara 
elektronik. 
 
Keuntungan E-commerce 

 Revenue Stream (aliran pendatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang 
tidak biasa ditemui di system transaksi tradisional. 

 Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar) 
 Menurunkan biaya operasional (Operating Cost) 
 Melebarkan jangkauan (global reach) 
 Meningkatkan customer loyality. 
 Meningkat supplier management 
 Memperpendek waktu produksi 
 Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan) 

 
Jenis e-commerce : 
 

1. Business to  Business, Karakteristiknya adalah : 
 Trade Patners yang saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin 

hubungan yang berlansung cukukp lama. 
 Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format 

data yang telah disepakati. 
 salah satu pelaku tidak harus menunggu patner mereka lainnya untuk 

mengirimkan data. 
 Model yang umum digunakan adalah peer to peer. 

 
2. Business to Consumer, Karakteristiknya adalah : 

 Terbuka untuk umum 
 Service yang dilakukan juga bersifat umum 
 Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan 
 Sering dilakukan system pendekatan Client server 

 
 
 
Kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce.  
 
Banyak sekali yang bisa dilakukan melalui e-commerce. Namun pada umumnya orang 
menganggap e-commerce sebagai kegiatan seperti kita membeli sebuah buku di toko 
online. Padahal e-commerce tidak sesempit itu. E-commerce masih luas dan masih 
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banyak bidang-bidang yang harus dikembangkan. Ketepatan, kemudahan dan 
kecepatan menjadi cirri kegiatan e-commerce. 
 
Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan didalam E-commerce tersebut: 

 Perdagangan online melalui World Wide Web (PC – Personal Computer) 
 Transaksi online bisnis antar perusahaan 
 Internet Banking 
 TV Interaktif 
 WAP (Wireless Application Protocol) 

 
Resiko E-commerce: 

1. Kehilangan segi finansial secara lansung karena kecurangan 
2. Pencurian informasi rahasia yang berharga 
3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan 
4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak 
5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen 
6. Kerugian - kerugian yang tidak terduga 

 
Faktor-faktor pendorong perkembangan system keamanan dan dalam e-commerce : 

1. Kemajuan infrastruktur system komunikasi 
2. Meledaknya system perdagangan global 
3. Sistem perdagangan real time 
4. Meningkatkan rasa pengertian terhadap segala resiko yang mungkin terjadi 
5. Tersedianya tekonologi system keamanan 
6. Sistem keamanan sebagai asset yang berharga 
7. Politik. 
8. Pengakuan terhadap pernyataan sah. 

 
Sistem keamanan informasi (information security) memiliki empat macam tujuan yang 
sangat mendasar, yaitu : 

1. Confidentiality 
 Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak 

dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. 
2. Integrity 

Menjamin konsistensi data tersebut apakah dia itu masih utuh sesuai aslinya 
atau tidak, sehingga upaya orang-orang yang tidak  bertanggung jawab untuk 
melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari. 

3. Availability 
Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber 
miliknya sendiri. 
 

4. Legitimate Use 
Menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang - orang  yang 
tidak bertanggung jawab. 

 
Intelijen Bisnis : 
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Informasi yang menjelaskan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Ada lima 
tugas dasar Intelijen : 

1. Mengumpulkan Data 
2. Mengevaluasi Data 
3. Menganalisa Data 
4. Menyimpan Intelijen 
5. Menyebarkan Intelijen 

 
IOS (Inter Organizational System) : Suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang 
terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu system tunggal: yang bekerja sama 
untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan – perusahaan yang membentuk IOS yang 
disebut mitra dagang atau mitra bisnis 
 
Manfaat IOS 

1. Efisiensi Komparatif : 
- Efisiensi internal 
- Efisiensi Antar Organisasi 

2. Kekuatan Tawar menawar : 
- Keistimewaan produk unik 
- Penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian 
- Peningkatan biaya peralihan 

 
Pertukaran Data Elektronik : 
Adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara 
lansung dari komputer ke komputer diantara beberapa perusahaan. Transmisi tersebut 
memungkinkan data ditransmisikan dan diterima tanpa pengetikan ulang. 
 
Manfaat EDI 

1. Mengurangi kesalahan 
2. Mengurangi biaya 
3. Meningkatkan efisiensi operasional 
4. Meningkatkan kemampuan bersaing 
5. Meningkatkan hubungan dengan mitra dagang 
6. Meningkatkan pelayanan pelanggan 

 
Teknologi perdagangan melalui E-commerce: 

1. Sambungan Lansung : Perusahaan dapat membentuk kaitan komunikasi data 
dengan para mitra dagangnya dengan mengunakan sirkuit yang disediakan oleh 
penyedia jasa telekomunikasi. 

2. Jaringan Bernilai Tambah : disediakan oleh penjual yang bukan hanya 
menyediakan sirkuit tetapi juga menyediakan banyak jasa yang diperlukan untuk 
menggunakan sirkuit itu bagi Edi. 

3. Internet : Memungkinkan suatu jaringan komunikasi global yang tidak hanya 
menghubungkan para mitra dagang tetapi juga mencakup para pelanggan. 

 
Internet : 
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Berasal dari kata Interconnection Networking yang mempunyai arti hubungan berbagai 
komputer dengan berbagai tipe yang membentuk system jaringan yang mencakup 
seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon. 
 
Yang mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini adalah protocol – 
protocol yang umum disebut  TCP/IP. Transmission Control Protocol) yang memastikan 
bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP address (Internet 
Protokol) yang mentransmisikan data dari datu komputer ke komputer ini. 
 
Fasillitas Internet 

1. Web : Fasilitas Hipertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, 
animasi dan data multimedia lainnya, yang diantara data tersebut saling 
berhubungan satu sama lain. 

2. E-Mail (Electronic Mail) : dengan fasilitas ini anda dapat mengirim dan menerima 
surat elektronik pada/dari pemakai komputer lain yang terhubung di Internet dan 
bila perlu anda dapat menyertakan file sebagai lampiran. 

3. Newsgroup : Fasilitas ini digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, 
tanggapan, surat, penawaran ataupun file ke pemakai internet lain yang 
tergabung dalam kelompok diskusi untuk topik tertentu. 

4. FTP (File Tranfer Protocol), fasilitas ini digunakan menghubungkan ke server 
komputer tertentu dan bila perlu menyalin (download) file yang anda butuhkan 
dari server tersebut dan menyimpannya di komputer anda. 

 
Istilah – istilah yang sering digunakan di Internet : 
 

 WWW (world wide web) , merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia 
yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan 
bersama. 

 Web sites (Situs web), merupakan tempat peyimpanan data dan informasi 
dengan berdasarkan topik tertentu. 

 Web Pages (Halaman Web), merupakan sebuah halaman khusus dari situs web 
tertentu. 

 Homepage, merupakan sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari 
sebuah situs web. 

 Browser, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan anda 
melakukan navigasi berbagai data dan informasi pada WWW. 

 URL, (Universal Resource Locator), mengacu pada alamat dari suatu Web page, 
yang memperlihatkan Protocol. Contoh: HTTP, Domain name, Path(HTML). 

 
Saran – saran unuk pemakai internet yang berhasil : 
• Pastikan web site itu dapat dikembangkan. 
• Pastikan browser dan struktur database anda fleksibel dan intuitif. 
• Tekankan isi 
• Sering diperbarui 
• Lihat melampaui pelanggan 
• Arahkan isi untuk kebutuhan pemakai tertentu 
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• Buat interface yang intuitif 
• Ada dilokasi web yang tepat 
• Ciptakan rasa kebersamaan 
• Dapatkan bantuan jika anda membutuhkannya. 

 
INTERNET adalah suatu jaringan global dari jaringan-jaringan dan navigasi dipermudah 
oleh world wide web, kaitan dokumen – dokumen hypermedia. Walau Internet dan web 
menawarkan potensi yang sangat besar, terdapat peluang  penyalahgunaan. 
 
Kelamahan keamanan internet dapat diatasi dengan memasang firewell, Packet-filtering 
firewell terdiri dari beberapa router dan memberikan perlindungan minimal. Circuit level 
firewell  agak lebih baik, menggantikan router dengan secara komputer. Perlindungan 
terlengkap diberikan oleh application level firewall yang berupa zone –zone kemanan 
dari beberapa alat penyaring tersendiri. 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 4 
Model Sistem Umum Perusahaan 
 
Sasaran Pembelajaran : 

 Mengetahui apa itu model, jenis-jenis modedl yang ada dan bagaimana model 
tersebut digunakan dalam bisnis. 

 Mengetahui nilai dari suatu model umum 
 Mengenal konsep perusahaan sebagai suatu jaringan dari arus smuber daya. 
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 Memahami apa yang harus ada dalam suatu system agar system itu dapat 
mengendalikan dirinya sendiri. 

 Mengetahui empat dimensi informasi yang membuat informasi berharga 
 Memahami konsep Management by Exception 
 Dapat menggunakan model system umum sebagai dasar untuk memahami dan 

mengevaluasi segala jenis organisasi. 
 
Pendahuluan 
Manajer menggunakan model untuk memecahkan permasalahan. Ada empat jenis 
model dasar yaitu: fisik, naratif, grafik dan matematika. Semuanya membantu 
pemahaman maupun komunikasi dan model matematika dapat juga digunakan untuk 
memperkirakan masa depan. 
 
Sebagian model mewakili entitas mereka dengan suatu cara yang sangat khusus, 
sedangkan model lain melakukannya secara umum. Model umum memiliki keuntungan 
dapat diterapkan pada situasi yang sangat beragam. Model umum perusahaan terdiri 
dari system fisik maupun system konseptual. Sistem fisik mencakup elemen input, 
elemen transformasi dan elemen output , serta  menyediakan suatu jalur bagi arus 
sumber daya fisik. Sistem konseptual terdiri dari data dan informasi yang mewakili 
system fisik. 
 
MODEL 
Model adalah penyederhanaan (Abstraction) dari sesuatu. Model mewakili sejumlah 
objek atau aktivitas yang disebut entitas (Entity) 
 
Jenis –jenis Model : 

1. Model Fisik 
Adalah penggambaran entitas dalam bentuk tiga dimensi. Model fisik yang 
digunakan dalam dunia bisnis meliputi maket pusat pembelanjaan atau prototype 
mobil baru. 
 
2. Model Naratif 
Adalah yang menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Pendegaran atau 
pembacaan dapat memahami entitas dari narasi atau cerita. Semua komunikasi 
bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan jenis model yang 
paling popular. 
 
3. Model Grafik 
Adalah menggambarkan entitas dengan sejumlah garis, symbol atau bentuk. Mdeol 
grafik digunakan dalam bisnis untuk menkomunikasikan informasi. 
 
4. Model Matematika 
Adalah Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. 

 
Kegunaan Model : 
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1. Mempermudah pengertian, suatu model pasti lebih sederhana dari pada 
entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemenya dan 
hubungannya disajikan secara sederhana. 

2. Mempermudah komunikasi, setelah pemecah masalah mengerti entitasnya, 
pegertian itu sering perlu dikomunikasikan kepada yang lain. Mungkin analis 
system harus berkomunikasi dengan manajer atau programmer. Atau mungkin 
seorang manajer harus berkomunikasi dengan anggota lain dari tim pemecahan 
masalah. 

3. Memperkirakan masa depan, ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat 
model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan 
oleh jenis model lain. 

 
Model Sistem Umum 
Suatu pendekatan umum dalam menjelaskan penggunaan komputer dalam bisnis, cara 
ini memungkinkan anda menerapkan prinsip-prinsip pada semua jenis system informasi 
di segala jenis organisasi yang dapat menggunakan kerangka kerja system : 

1. Sistem Fisik : 
a. Arus Material 
b. Arus Personil 
c. Arus Mesin 
d. Arus Uang 

2. Sistem Konseptual: 
a. Sistem lingkaran terbuka 
b. Sistem lingkaran tertutup 
c. Pengendalian Manajemen 
d. Pengolahan informasi 

3. Standar 
 
 
Dimensi –dimensi Informasi : 
 

1. Relevansi.  
      Informasi  memiliki relevansi jika berkaitan lansung dengan masalah yang ada. 
 
2. Akurasi 
      Idealnya, semua  informasi harus akurat, tetapi peningkatan ketelitian system  

menambah biaya. 
 
3. Ketepatan waktu 
     Informasi harus tersedia untuk memecahkan masalah sebelum situasi krisis 

menjadi tidak terkendali atau kesempatan menghilang. 
 
4. Kelengkapan 
      Manajer harus mampu memperoleh informasi yang menyajikan gambaran 

lengkap dari suatu permasalahan atau penyelesaian. 
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Management By Exception  
 
Adalah suatu gaya yang diikuti  manajer yaitu manajer yang terlibat dalam aktivitas 
hanya jika aktivitas itu menyimpang dari kinerja yang dapat diterima. Agar manajer 
dapat mempraktekkan MBE, harus ditetapkan standar dalam bentuk batas atas dan 
batas bawah kinerja yang dapat diterima. 
 
Keuntungan MBE : 

1. Manajer tidak membuang-buang waktu memantau aktivitas yang berlansung 
secara normal. 

2. Karena lebih sedikit keputusan yang dibuat, tiap keputusan dapat memperoleh 
perhatian lebih menyeluruh. 

3. Perhatian dipusatkan pada peluang-peluang, maupun pada hal-hal yang tidak 
berjalan semestinya. 

 
Kendala MBE: 

1. Beberapa jenis bisnis tertentu tidak mudah ditentukan secara kuantitas sehingga 
standar tidak dapat ditetapkan. 

2. Suatu system informasi yang memantau kinerja secara akurat sangat diperlukan 
3. Perhatian harus terus diarahkan pada standar untuk menjaga standar pada 

tingkat yang tepat 
4. Manajer tidak boleh pasif dan hanya menunggu batas kinerja lewat waktu 

 
Faktor Sukses Kritis 
Konsep manajemen yang sama dengan MBE disebut Faktor sukses kritis (Critical 
Succes Factors)  atau CSF.  
 
CSF Adalah salah satu kegiatan perusahaan yang berpengaruh kuat pada kemampuan 
perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan biasanya memiliki beberapa CSF 
 
Contoh : Pada industri mobil, CSF yang telah teridentifikasi adalah Gaya, jaringan, 
Dealer yang efisien dan pengendalian biaya manufaktur yang ketat. 
 
Sistem informasi memungkinkan manajer mengikuti CSF dengan melaporkan informasi 
tentang CSF. 
 
 
BAB 5 
PENDEKATAN SISTEM 
 
Sasaran Pembelajaran: 

 Menyadari pentingnya pemecahan masalah. 
 Mengerti hubungan antara pemecahan maslah dan pengambilan keputusan 
 Mengetahui elemen-elemen yang harus ada untuk memecahkan suatu masalah 
 Memahami perbedaan antara masalh dan gejala. 
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 Mengetahui bagaimana struktur masalah dapat mempengaruhi pemecahan 
masalah 

 Memahami langkah-langkah pendekatan system  dan bagaimana hal itu 
membentuk suatu ralat pemecah permasalahan yang ampuh. 

 Menyadari perbedaan-perbedaan individual dalam gaya pemecahan masalah 
dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi rancangan CBIS. 

 
Pendahuluan 
Manajer memecahkan masalah agar perusahaan dapat mencapai tujuanny.  Selama 
proses pemecahan masalah manajer membuat berbagai keputusan dan beberapa 
elemen pemecahan masalah harus ada. Ketika proses pemecahan masalah mulai 
berjalan, manajer berhati-hati dalam membedakan gejala dengan  sebab. 
 
Struktur masalah mempengaruhi cara pemecahan masalah. Masalah yang tidak 
terstruktur harus dipecahkan oleh manajer, tetapi msalah yang terstruktur dapat 
dipecahkan oleh komputer. Manager dan komputer dapat bekerja sama untuk 
memecahkan masalah  semi terstruktur. 
 
Suatu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah telah dibuat dan disebut 
pendekatan system. Pendekatan system terdiri dari tiga jenis usaha : persiapan, definisi 
dan solusi. Dalam mempersiapkan pemecahan masalah, manajer memandang 
perusahaan sebagai suatu system, Memahami lingkungan perusahaan dan 
mengidentifikasi subsistem-subsistem dalam perusahaan. Dalam mendefinisikan 
masalah, manajer bergerak dari tingkat system ke subsistem dan menganalisa bagian-
bagian system menurut urutan tertentu. Dalam memecahkan masalah manajer 
mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih yang terbaik, 
menerapkannya, dan menindak lanjuti untuk memastikan bahwa solusi itu berjalan. 
 
Pemecahan Masalah  

 Pentingnya pemecahan Masalah 
Para manajer melakukan berbagai hal selain memecahkan masalah. Sbenarnya 
pemecahan masalah mungkin hanya merupakan bagian kecil dari waktu yang 
dimiliki para manajer. Namun pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan 
pada jumlah waktu yang dihabiskan tetapi pada konsekuensinya. Serangkaian 
keputusan untuk memecahkan suatu masalah mungkin hanya membutuhkan sedikit 
jam namun dapat mempengaruhi laba perusahaan hingga ribuan atau jutaan dolar. 
 

 Pengambilan Keputusan dan pemecahan masalah 
Dalam memecahkan masalah, seorang manajer akan membuat banyak keputusan. 
Keputusan adalah pemilihan strategi atau tindakan. Pengambilan keputusan adalah 
tindakan memilih strategi atau aksi yang diyakini manajer akan memberikan solusi 
terbaik atas  masalah tersebut. Biasanya ada beberapa strategi atau aksi yang 
dapat dipertimbangkan manajer. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah 
mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan. 

 
Elemen-Elemen Proses Pemecahan Masalah 
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STRUKTUR MASALAH : 
Seorang manajer mungkin memahami bahan sebagian persoalan lebih baik daripada 
yang lain. Dimana struktur masalah dapat dilihat atas: 

 Masalah Terstruktur : masalah yang terdiri dari elemen-elemen dan hubungan 
antar elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. 

 Masalah Tak Terstruktur: berisi elemen-elemen atau hubungan antar elemen 
yang tidak dapat dipahami oleh pemecah masalah. Penghitungan atau masalah 
tak terstruktur sangat sulit, jika tidak mustahil. 

 Masalah Semi Terstruktur : adalah  masalah yang berisi sebagian elemen atau 
hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah. 

 
Pendekatan Sistem : 
John Dewey seorang professor filosofi di Columbia University, mengidentifikasi tiga seri 
penilaian yang terlibat dalam memecahkan suatu kontroversi secara memadai, yaitu : 

1. Mengenali kontroversi 
2. Menimbang Klaim Alternatif 
3. Membentuk penilaian 

 
Pendekatan Sistem  dan CBIS 
Sistem informasi berbasis komputer, atau CBIS dapat digunakan sebagai system 
dukungan (support system) ketika menerapkan pendekatan system. Subsistem CBIS 
mungkin juga mendukung beberapa keputusan mungkin semua yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah tersebut. Pendekatan system berfungsi sebagai jembatan antara 
masalah dan CBIS, memberikan suatu kerangka kerja untuk beragam keputusan. 
Adapun  Tahap dan Langkah dari Pendekatan Sistem : 
 

                                   TAHAP I : USAHA PERSIAPAN 
Langkah 1 Memandang perusahaan sebagai suatu system 

Masalah 

Elemen-elemen system konseptual 
                           Keadaan yg                          
                           Diinginkan   
 
 
                           Keadaan  
                            Saat ini 

Standar     
 

Pemecahan 
Masalah 
(manajer) Informasi 

Solusi 

Berbagai 
Solusi 

alternatif 

 
Kendala 
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Langkah 2 Mengenali system lingkungan 
Langkah 3 Mengidentifikasi subsistem perusahaan 

 
                                  TAHAP II : USAHA DEFINISI 
Langkah 4 Bergerak dari tingkat system ke subsistem 
Langkah 5 Menganalisis bagian system dalam urutan tertentu 

 
                                   TAHAP III : USAHA SOLUSI 
Langkah 6 Mengidentifkasi solusi alternatif 
Langkah 7 Mengevaluasi solusi alternatif 
Langkah 8 Memilih solusi terbaik 
Langkah 9 Menerapkan solusi terbaik 
Langkah 10 Membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa 

solusi itu efektif 
 
 
Faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi Pemecahan Masalah  
 
Tiap manajer memiliki gaya pemecahan yang unik. Gaya mereka mempengaruhi 
bagaimana mereka terlibat dalam Merasakan Masalah, Mengumpulkan Informasi, dan 
menggunakan Informasi. 
 

 Merasakan Masalah (Problem Sensing Styles) : 
 

1. Penghindari Masalah (Problem Avoider) : Manajer ini mengambil sikap positif 
dan menganggap bahwa semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi 
kemungkinan masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya 
sepanjang perencanaan berlansung. 

 
2. Pemecah Masalah (Problem Solver) : Manajer ini tidak mencari masalah juga 

tidak mengahanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut dipecahkan. 
 
3. Pencari Masalah (Problem Seeker) : Manajer ini menikmati pemecahan masalah 

dan mencarinya. 
 

 Mengumpulkan Informasi : 
 

1. Gaya Teratur (Perceptive Sytle) : Manajer jenis ini mengikuti management by 
Exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan 
bidang minatnya. 

 
2. Gaya Menerima (Receptive Sytle) : Manajer jenis ini ingin melihat semuanya, 

kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang 
lain dalam organisasi. 

 
 Menggunakan Informasi (Information Using Sytle): 
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1. Gaya Sistematis (Systematic Style) : Manajer memberi perhatian khusus untuk 

mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan system. 
 
2. Gaya Intuitif (Intuitive Style) : Manajer tidak lebih menyukai suatu metode 

tertentu tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasi. 
 
Menempatkan Pendekatan Sistem dalam Perspektif: 
 

1. Pendekatan system sebenarnya hanyalah akal sehat (Comman Sense) 
2. Pendekatan system hanyalah suatu cara untuk memecahkan masalah. 
3. Pendekatan system adalah metodologi system dasar. Metodologi adalh suatu 

cara yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB  6 
METODOLOGI SIKLUS HIDUP SISTEM 
 
Sasaran Pembelajaran : 

 Mengetahuhi apa yang dimaksud dengan metodologi dan mengenal contoh-
contoh metodologi yang popular. 

 Menyadari bahwa perkembangan dan penggunaan system berbasis komputer 
suatu siklus hidup system (system life cycle) dan bahwa pemakai serta spesialis 
informasi memainkan peranan penting dalam setiap tahapnya. 

 Mengerti pentingnya manajemen siklus hidup dan mengetahui peran yang 
dimainkan oleh para eksekutif, komite pengarah SIM (MIS streeng committee), 
dan pemimpin proyek. 
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 Mengetahui langkah-langkah penting yang diambil dalam setiap tahap siklus 
hidup, serta alasanya. 

 Mengenal proses memperoleh perangkat keras maupun perangkat lunak untuk 
mendukung rancangan system baru. 

 Mengerti emapt pendekatan untuk masuk ke system baru. 
 Mengerti mengapa perawatan system itu penting 
 Mengenal prototyping dan bagaimana hal itu cocok dalam proses 

pengembangan system. 
 Mememiliki pengenal awal terhadap rekayasa informasi dan pendekatan 

revolusioner, yang disebut RAD, atau Rapid Application development. 
 Mengetahui bagaimana metodologi siklus hidup dapat didukung dengan 

computer based software engineering (CASE, yang diilustrasikan dengan IEE. 
 
Pendahuluan 
Konsep siklus hidup system cocok dengan segala sesuatu yang lahir, tumbuh 
berkembang menjadi matang dan akhirnya mati. Pola ini juga berlaku untuk system 
berbasis komputer seperti aplikasi pengolahan data, atau system pendukung keputusan 
(decision support system – DSS) 
 
Siklus hidup system terdiri dari lima tahap. Empat tahap yang pertama : Perencanaan, 
analisis, rancangan, dan penerapan, dimaksudkan bagi pengembangannya. Tahap 
kelima dimaksudkan untuk penggunaannya. 
 
Siklus hidup system merupakan penerapan pendekatan system untuk tugas 
mengembangkan dan menggunakan system berbasis komputer. Siklus hidup system itu 
sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk 
mengembangkan system yang lebih cepat. 
 
Siklus Hidup Sistem 
SLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan system atau subsistem 
informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari serangkaian yang erat yang mengikuti 
langkah-langkah pendekatan system. Karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola 
yang teratur dan dilakukan secara top-down, SLC sering disebut sebagai Pendekatan 
Air terjun (waterfall approach). 
 

 Tahap-tahap siklus hidup system, yang dikenal dengan SLC dan SDLC. 
 Pengelolaan Siklus Hidup yang dikelola oleh unit jasa informasi 
 Tanggung Jawab ekesekutif. 
 Komite Pengarah SIM 

 
Komite Pengarah SIM melaksanakan 3 fungsi utama : 

1. Menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untu mencapai 
tujuan strategis perusahaan 

2. Menjadi Pengendali keuangan dengan bertindak sebagai badan yang 
berwebnang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang 
berhubungan dengan komputer. 
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3. Menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas 
penggunaan komputer. 

 
Keuntungan dari komite pengarah sim: 

1. Semakin besar kemungkinan komputer akan digunakan untuk mendukung 
pemakai diseluruh perusahaan 

2. Semakin besar kemungkinan proyek-proyek komputer akan mempunyai 
perencanaan dan pengendalian yang baik. 

 
TAHAP PERENCANAAN 
Keuntungan dari merencanakan proyek CBIS : 

 Menentukan  lingkup dari proyek 
 Mengenali berbagai area permsalahan potensial 
 Mengatur urutan tugas 
 Membersihkan dasar untuk pengendalian 

 
LANGKAH – LANGKAH DALAM TAHAP PERENCANAAN 

1. Menyadari masalah 
2. Mendefinisikan masalah 
3. Menentukan tujuan system 
4. Mengidentifikasi kendala-kendala system 
5. Membuat studi kelayakan 

Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada factor-faktor utama yang 
akan mempengaruhi kemampuan system untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Ada enam dimensi kelayakan : 

a. Teknis 
b. Pengembalian ekonomis 
c. Pengembalian non ekonomis 
d. Hukum dan etika 
e. Operasional 
f. Jadwal 
 

6. Mempersiapkan usulan Penelitian system 
7. Menyetujuai atau menolak penelitian proyek 
8. Menetapkan mekanisme pengendalian 
 
TAHAP ANALISIS, Langkah-langkahnya : 
 
1. Mengumumkan Penelitian Sistem 
2. Mengorganisasikan tim proyek 
3. Mendefinisikan kebutuhan informasi 
4. Mendefinisikan Kriteria Kinerja system 
5. Menyiapkan usulan rancangan 
6. Menyetujui atau Menolak rancangan proyek 
 
TAHAP RANCANGAN, Langkah-langkahnya : 
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1. Menyiapkan rancangan system yang terinci. 
2. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi system. 
3. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigarusi system 
4. Memilih konfigurasi terbaik 
5. Menyiapkan usulan penerapan 
6. Menyetujui atau menolak penerapan system 

 
TAHAP PENERAPAN, Langkah-langkahnya : 
 
1. Merencanakan Penerapan 
2. Mengumumkan penerapan 
3. Mendapatkan sumber daya hardware 
4. Mendapatkan sumber daya software 
5. Menyiapkan database 
6. Menyiapkan fasilitas fisik 
7. Mendidik peserta dan pemakai 
8. Menyiapkan usulan Cutover 

Cotuver : Proses menghentikan penggunaan system lama dan memulai 
menggunakan system baru. 

9. Menyetujui atau menolak masuk ke system baru 
10. Masuk ke system baru 
 

Ada 4 pendekatan dasar : 
• PILOT (percontohan) 
• IMMEDIATE (Serentak)  
• PHASED (Bertahap) 
• PARALEL (Paralel)  

 
 
 
TAHAP PENGGUNAAN, Langkah-langkahnya : 

1. Menggunakan system 
2. Audit system 
3. Memelihara sistem 
4. Menyiapkan usulan rekayasa ulang 
5. Menyetujui atau menolak rekayasa ulang system. 

 
PROTOTYPING 
Prototipe memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara 
system berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan sebuah prototype 
disebut Prototyping. 
 
JENIS-JENIS PROTOTIPE : 
PROTOTIPE JENIS I, langkah-langkahnya : 

1. Mengidentifikasikan kebutuhan pemakai 
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2. Mengembangkan prototype 
3. Menentukan apakah prototype dapat diterima 
4. Menggunakan prototype. 

 
PROTOTIPE JENIS II, langkah-langkahnya : 

1.  Langkah 1 sampai 3 sama dengan Prototipe jenis I 
4. Mengkodekan system operasional 
5. Menguji system operasional 
6. Menentukan jika system operasional dapat diterima 
7. Menggunakan system operasional. 

 
Daya tarik prototyping : 

 Komunikasi antara analis system dan pemakai membaik 
 Analis dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai 
 Pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan system 
 Spesialis informasi dan pemakai menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha 

dalam mengembangkan system 
 Penerapan manjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang 

diharapkannya. 
 
Potensi kegagalan Prototyping : 

 Ketergegasn dalam membuat prototype 
 Prototipe yang tidak realistis dari system operasional 
 Prototipe jenis I mungkin tidak seefisien system yang dikodekan dalam bahasa 

program 
 Interaksi manusia dg. Komputer yang disediakan oleh peralatan prototyping 

tertentu tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. 
 
 
 
 
RAD (Rapid Application Development) = Pengembangan aplikasi cepat 
RAD adalah seperangkat strategi, metodologi dan peralatan yang terintegrasi yang ada 
dalam satu kerangka kerja menyeluruh 
 
Unsur –unsure RAD : 

 Manajemen 
 Manusia 
 Metodologi 
 Peralatan 

 
 
CASE (Computer Aided Software Engineering) 
Merupakan kategori perangkat lunak yang bertujuan mengalihkan sebagian  beban 
kerja pengembangan system dari manusia ke komputer. 
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Empat kategori dalam CASE : 
1. Peralatan CASE tingkat atas 
2. Peralatan CASE tingkat menengah 
3. Peralatan CASE tingkat bawah 
4. Peralatan CASE terintegrasi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB  7 
DASAR – DASAR PEMEROSESAN KOMPUTER 
 
Sasaran Pembelajaran 

 Mengetahui arsitektur dasar dari semua system komputer 
 Memahami peranan penyimpanan primer (primary storage) dalam penggunaan 

komputer 
 Mengerti berbagai alat input yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke 

dalam CBIS, demikian pula berbagai alat output  yang dapat memberikan hasil 
pemrosesan. 

 Memahami peran alat input dan output dalam pemecahan masalah 
 Mengetahui kemampuan utama perangkat lunak system dan aplikasi, termasuk 

bagaimana masing-masing  digunakan dalam pemecahan masalah 
 Mengetahui bagaimana mencapai kemudahan bagi pemakai (user friendliness) 

dalam perangkat lunak. 
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 Mengetahui cara-cara dasar untuk meminimumkan kesalahan input. 
 Menyadari usaha-usaha untuk meyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk 

kombinasi media input dan output. 
 
Pendahuluan 
Meskipun kemampuan sekarang ini sangat berbeda dengan model awalnya, semua 
komputer mencerminkan arsitektur dasar yang sama. Diagram yang menggambarkan 
arsitektur ini disebut skema komputer (Computer Schematic) 
 
Penyimpanan komputer (computer storage) mempunyai dua bentuk dasar, primer dan 
sekunder. Penyimpanan primer menggunakan teknologi integrated ciccuit untuk 
menyediakan  Random access memory (RAM), Read Only Memory (ROM), dan cache 
memory. 
 
Keyboard adalah unit input komputer yang paling populer, dan Efisiensinya telah 
ditingkatkan dengan alat penunjuk (pointing device). Namun, kontribusi yang lebih 
besar untuk mengurangi antrian input telah dibuat deengan otomasi data sumber. Input 
suara (voice input), yang sebelumnya dipandang sebagai solusi potensial atas masalah 
input, ternyata tidak sesuai harapan. 
 
Para pemakai menyukai output yang ditampilkan, tetapi dokumen tercetak dapat dibuat 
oleh beragam printer dan plotter. Output yang lebih khusus tersedia dalam bentuk 
respon audio dan microform. 
 
Software dapat dibagi menjadi dua kategori utama, system dan aplikasi. Perangkat 
lunak system meliputi system operasi, program utility dan penerjemah. Perangkat lunak 
aplikasi dapat dibuat oleh spesialis informasi perusahaan atau dibeli dalam bentuk jadi 
dari pemasok software. Perangkat lunak jadi (Prewritten software) mempunyai empat 
jenis pokok : Bisnis umum, Khusus industri, produktivitas organisasional dan 
produktivitas personal. 
Satu alasan untuk kepopuleran end – user computing adalah banyaknya perangkat 
lunak aplikasi yang memudahkan pemakai (User Friendly). Kemudian bagi pemakai ini 
dicapai melalui teknik-teknik seperti panduan dialog (guided dialogue), penjelasan 
sesuai konteks (context sensitive help), dan grafis antar muka bagi pemakai (Graphical 
User Interface). 
 
Akurasi pemrosesan komputer sangat tergantung pada kualitas data input. Kesalahan 
input dapat dikurangi tapi tidak dapat dihilangkan seluruhnya dengan menyatukan 
pencegahan, pendeteksian dan perbaikan kesalahan ke dalam rancagan system. 
 
Sebuah perkembangan dalam input dan output komputer adalah multimedia, yang 
mengkombinasikan berbagai bentuk presentasi visual dan audio. Sistem multimedia 
rumit dan memerlukan peran serta professional komunikasi. 
 
Komputer sebagai Elemen dalam Sistem Komputer 
Komputer ada dalam berbagai ukuran yaitu : 
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1. Mainframe (komputer besar) 
2. Mini Computer (komputer mini) 
3. Micro computer (komputer mikro)= PC 
4. Workstation (Komputer yang dikaitkan pada jaringan) 
5. Laptop, notebook dan Plamtop 

 
ARSITEKTUR KOMPUTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit yang paling penting adalah CPU (central Processing Unit), yang mengendalikan 
semua unit system komputer lain dan mengubah input menjadi output. CPU mencakup 
suatu unit penyimpanan yang disebut penyimpanan primer. Biasanya disebut main 
memory. Primary storage berisi data dan program, yaitu suatu daftar instruksi yang 
mengolah data. Istilah Perangkat Lunak (software digunakan untuk mengambarkan 
satu atau beberapa program. Unit pengendali (control unit) membuat semua unit 
bekerja sama sebagai satu system dan Aritmetic and logic unit (ALU) adalah tempat 
berlansungnya operasi perhitungan dan logika. Processor digunakan untuk 
menggambarkan CU dan ALU yang mengolah isi penyimpanan primer. 
 
Komponen yang terdapat pada CPU : 

 Matherboard/mainboard : tempat memasang atau meletakan beberapa peralatan 
dari peripheral computer 

 Processor : chip yang sering disebut microprcessor. Otak dan pusat pengendali 
komputer yang terhubung ke komponen lain sehingga dapat bekerja satu dengan 
lainnya. 

 Memory : tempat menyimpan data/informasi 
 Card : suatu rangkaian elektronik yang berbentuk seperti kartu, yang digunakan 

untuk penghubung peralatan komputer (card multimedia) 
 Harddisk : tempat penyimpanan data yang permanen 
 Power supply : berfungsi untuk menyalurkan listrik ke peralatan komputer yang 

ada didalam casing. 
 Disk drive, DVD drive, CD room/drive 
 MODEM (modulator demodulator) 

Data 
INPUT 

Informasi 
OUTPUT 

Central Processing Unit 
CPU 

Unit pengendali 
CU 

Unit Penyimpanan primer 
Primary storage 

Aritmetic and Logic unit 
ALU 

Secondary 
Storage 
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 Alat – alat multimedia lainnya 
 Casing (kotak pelindung), ada yang desktop dan Tower 

 
MAIN MEMORY terdiri : 

1. RAM (Random Access Memory) : memory yang dapat diakses, dapat diisi dan 
diambil oleh programmer. 

2. ROM (Read Only Memory) : memori ini hanya dapat dibaca saja, progmmer tidak 
bisa mengisi sesuatu ke dalamnya. 

 
STRUKTUR RAM dibagi terdiri atas : 

1. INPUT STORAGE : untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input 
2. PROGRAM STORAGE : digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi 

program yang akan diproses. 
3. WORKING STORAGE: Menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari 

pengolahan. 
4. OUTPUT STORAGE: untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang 

akan ditampilkan ke alat output 
 
FUNGSI CPU : 
Tempat memroses instruksi-instruksi program yang akan dieksekusi, untuk mengolah 
data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya ditampilkan ke alat output. 
FUNGSI/TUGAS CU : 

• Mengatur dan mengendalikan alat Input dan output 
• Mengatur instruksi-instruksi dari main memory 
• Mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses 
• Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan Aritmatika atau logika serta 

mengawasi kerja  ALU 
• Menyimpan hasil proses ke Main memory 

TUGAS ALU : 
Melakukan perhitungan aritmatika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi 
program (seperti : +, -, *, / dan >,<, =  dll) 
 
UNIT INPUT 
Alat input adalah alat yang digunakan untuk menerima input. INPUT adalah energi 
yang dimasukkan ke dalam suatu system. 
TERMINAL : Alat input yang berfungsi ganda, yaitu sebagai alat input dan output untuk 
menampilkan hasil. Bila terminal dihubungkan dengan pusat komputer yang letaknya 
jauh dari terminal melalui alat telekomunikasi disebut Remote Job Entry ( R J E ) 
terminal. 
 
TERMINAL dapat digolongkan : 

 NON INTELIGENT Terminal : terbatas hanya berfungsi sebagai alat pemasukan 
input dan penampilan output saja. Tidak bisa diprogram, karena tidak 
mempunyai processor. 

 SMART Terminal : mempunyai suatu microprocessor dan beberapa internal 
memory didalamnya. Input yang sudah dimasukan dapat diedit kembali. 



Analisis Dan Perancangan Sistem 
( Systems Analysis And Design)  

 
 

37

 INTELIGENT Terminal :  Dapat diprogram oleh user, mempunyai micropocessor 
dan internal memory didalamnya. 

 
ALAT INPUT dapat dibedakan atas : 

1. Alat input lansung : interaksi lansung antara user dengan system komputer 
 Keyboard: 

a) Teleprinter terminal 
b) Financial terminal 
c) Point of sales terminal 
d) Visual display terminal 

 Alat penunjuk (pointing device) : 
a) Mouse 
b) Touch screen 
c) Light pen 
d) Trackball 
e) Unit remote control 

 Alat Input Otomasi data sumber (Scanner) 
a) MICR 
b) OCR Reader 
c) Bar code reader 
d) OMR reader 
e) Optical character reader 

 
 Vioce Recognizer : 

a) Speaker’ 
b) Headset 

 
 

2. Alat input tidak lansung : Data yang dimasukkan tidak lansung diproses oleh 
CPU. 
• Key to card 
• Key to disk 
• Key to cd 
• Key to harddisk, Zip, Jazz, DVD, USB Floopy Disk 

 
 UNIT OUTPUT 
Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan 4 macam : 

1. Writer ( Tulisan ) 
2. Image ( gambar ) 
3. Voice ( Suara ) 
4. Machine Readable Form (bentuk symbol yang dapay dibaca komputer) 
 

ALAT OUTPUT dapat berbentuk : 
1. Hardcopy Device : untuk mencetak tulisan (kata, angka, karakter khusus dan 

symbol-simbol) serta image pada media hard contoh : kertas dan film 
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2. Soft copy device : untuk menampilkan tulisan (kata, angka, karakter khusus dan 
symbol-simbol) serta image pada soft berupa signal elektronik. Contoh : monitor, 
LCD, speaker. 

3. Drive device: berupa alat yang digunakan untuk merekam symbol dalam bentuk 
yang hanya dapat dibaca oleh mesin (machine readable form) pada media seperti 
disk drive, cd room, hardisk drive, DVD drive, dll 

 
Dipandang dari cara mencetaknya printer dapat digolongkan ke dalam : 

1. Serial Printer : Cara mencetak satu karakter tiap saat secara serial  (dot matrix 
printer) 

2. Line printer (Impact printer) :bekerja dengan cara mencetak satu baris sekaligus 
setiap saat 

3. Page Printer(desktop printer): dapat mencetak satu halaman tiap saat. 
 
Dilihat dari cara kerja Printer: 

1. IMPACT PRINTER : Mengunakan pengetuk untuk mencetak bentuk yang 
diinginkan.  Contoh : dot matrix printer, drum printer, dll 

2. NON IMPACT PRINTER : Bekerja dengan mengetuk dari karakter ke kertas 
(menyemprot) tinta ke kertas. 

 
SOFTWARE: 

 Kumpulan dari program-program yang mengontrol operasi – operasi dari system 
komputer. 

 Program – program ini terdiri dari sebuah seri dari instruksi-instruksi, masing –
masing instruksi mempunyai langkah tersendiri atau  dalam pengoperasian sebuah 
program. 

 
 
Ada Jenis Software : 

1. Application Software (perangkat lunak aplikasi) : Program-program yang ditulis 
untuk meyelesaikan tugas-tugas bagi pemakai komputer. 

2. Support Software (Perangkat Lunak Pendukung) : Program-program yang 
mendukung software aplikasi dalam menghasilkan kebutuhan output, Software 
pendukung tidak lansung menghasilkan output yang dibutuhkan oleh pemakai. 

 
Application software meliputi : 
 

 Word processing 
 Spreadsheet 
 Database management system 
 Presention grapichs 
 Desktop publishing 
 Statistic 
 Accounting 
 Application suites 
 World Wide Web Browsers 



Analisis Dan Perancangan Sistem 
( Systems Analysis And Design)  

 
 

39

 
Support Software meliputi : 
 

 Operating system 
 Communications interface software 
 Utility programs 
 Language translator 
 Database management System 
 CASE tool 

 
Sistem Operasi :  
Mengelola proses komputer, berfungsi sebagai interface antara pemakai, perangkat 
lunak yang memproses data  dan perangkat hardware. Contoh : DOS, Windows, UNIX. 
 
Fungsi dasar daru system operasi: 

1. Menjadwalkan tugas 
2. Mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak 
3. Menjaga keamanan system 
4. Memungkinkan pembagiansumber daya untuk beberapa pemakai 
5. Menangani interrupt 
6. Menyimpan catatan pemakaian 

 
Cara memperoleh software : 

1. Membuat program sendiri (custom software) 
2. Membeli paket jadi (Prewritten package) 
3. Mengcopi dari masternya 
4. Mendownload (FTP) 
5. Freeware dan Shareware 

Mencapai kemudahan bagi user dalam software (USER FRIENDLY): 
1. Panduan dialog : 

a) Menu 
b) Teknik pengisian formullir 

2. Penjelasan sesuai konteks: 
a) Grafis bagi pemakai (GUI) 
b) Button (icon) 
c) Bar/ symbol (Toolbar) 

 
MULTIMEDIA 
Suatu teknologi komputer yang mengkombinasikan beberapa bentuk output komputer 
yang berbeda adlah multimedia. Multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu 
system yang terdiri dari hardware, software dan alat – alat lain seperti TV, monitir video, 
system CD, atau system stereo, semuanya dimaksudkan untuk menghasilkan 
presentasi audio dan visual penuh. 
 
Aplikasi Multimedia dalam bisnis : 

1. Aplikasi SIA (system informasi akuntansi) 
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2. Aplikasi MIS dan DSS 
3. Aplikasi kantor virtual 
4. Sistem berbasis pengetahuan. 

 
Langkah – langkah dalam mengembangkan multimedia : 

1. Mendefinisikan masalah 
2. Merancang konsep 
3. Merancang isi 
4. Menulis naskah 
5. Merancang Grafik 
6. Memproduksi system 
7. Melakukan uji pemakai 
8. Menggunakan system 
9. Memelihara system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 8 
DATABASE dan SISTEM MANAJEMEN DATABASE 
 
Sasaran pembelajaran : 

 Mengenal isi dari manajemen data, bagaimana data diorganisasikan, disimpan, 
diakses dan digunakan. 

 Mengerti bahwa aplikasi menentukan jenis pengolahan, yang selanjutnya 
menentukan jenis peyimpanan sekunder 

 Mengenal bagaimana konsep database berkembang dan pengaruhnya pada 
pemrosesan komputer. 

 Mengetahui apa itu system manajemen database (Database Management 
System), fungsinya dan cara penggunaannya. 

 Memiliki pengertian yang lebih baik mengenai peran pengelola database 
 Mengetahui keuntungan dan kerugian penggunaan DBMS untuk mengelola 

database. 
 Tahu tentang perkembangan konsep database yang disebut Knowledge 

Discovery in Database (KKD). 
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Pendahuluan : 
Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi serta 
memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat 
system fisik yang diwakilinya. Sumber daya data disimpan dalam peyimpanan 
sekunder, yang dapat berbentuk berurutan(sequential) atau akses lansung (direct 
acces). Pita magnetic merupakan cara utama mencapai akses lansung. Namun 
teknologi akses lansung yang baru yaitu Compact disk, semakin popular. 
 
Sebelum era database, perusahaan mengalami keterbatasan dalam manajemen data 
mereka karena cara pengaturan data di peyimpanan sekunder. Usaha mula-mula untuk 
mengatasi kendala ini meliputi penyortiran dan penggabungan file, pemrograman 
komputer yang ekstensif untuk mencari dan mencocokan catatan file, serta indeks file 
dan kaitan yang dibangun kedalam catatan data. Konsep database dibangun diatas 
indeks dan kaitan untuk mencapai suatu hubungan logis antara beberapa file. 
 
Perangkat lunak yangn mengelola database disebut manajemen database (database 
management system) / DBMS. Semua DBMS memiliki pengolahan bahasa deskripsi 
data (data description language processor) yang digunakan untuk menciptkan 
database, serta pengolahan database yang menyediakan isi database bagi pemakai. 
Pemakai menggunakan manipulasi data dan query language. Orang yang bertanggung 
jawab atas database dan DBMS adalah pengelola Database (Database Administrator) 
atau disingkat DBA. 
 
Sebagian besar perhatian sekarang diarahkan pada database yang sangat besar, yang 
disebut data warehouse. Proses pengambilan yang disebut panggilan data (data 
Mining), memberikan tingkat dukungan yang lebih tinggi bagai pemakai daripada 
biasanya. DBMS Menyediakan keuntungan yang nyata bagi perusahaan yang 
mengunakan komputer sebagai suatu system informasi. 
 
Hirarki Data/Level data/ Konfigurasi data : 

• Elemen data (BIT : Binary Digit) yaitu unit data terkecil.  
• Character : kumpulan huruf-huruf, angka-angka, symbol, tanda baca, dll yang 

belum punya arti tertentu. 
• Field : Kumpulan dari karakter yang mempunyai arti tertentu. Contoh, Nobp, 

nama, alamat, tgl-lahir dll… 
• Record : Kumpulan dari field-field yang mempunyai arti tertentu. Contoh, isi dari 

field diatas akan mengandung record. 
• File : Gabungan dari isi keseluruhan dari record dan field yang punya arti. 

Contoh , File MHS, File Matakuliah, File Dosen, File Nilai dll. 
• Database : kumpulan dari file – file yang menyatu sehingga mengadung suatu 

arti manajemen informasi. Contoh, Database Akademik, Database rumah sakit, 
database perbankan, dll. 

 
Kegiatan Manajemen Data : 

 Pengumpulan data 
 Integritas dan pengujian 
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 Peyimpanan data 
 Pemeliharaan 
 Keamanan 
 Organisasi 
 Pengambilan 

 
Pembuatan alamat catatan, ada tiga pendekatan dasar untuk menghasilkan alamat 
yang diperlukan DASD  (Direct Acess Storage Device) untuk mengkases suatu catatan 
Pendekatan tersebut adalah : 

1. Direct Addressing, pada direct addressing, kunci catatan (record key) berfungsi 
sebagai alamat. Kunci adalah elemen data yang mengidentifikasi catatan suatu 
file. 

2. Hashing, Menghitung alamat dari kunci itu dapat dilakukan. Almaat diubah oleh 
suatu algoritma yang disebut hashing sheme atau randomizing formula untk 
menghasilkan alamat. 

3. Indexed sequential, jika suatu file diorganisasikan secara indexed sequential, 
catatan-catatan dicatat pada piringan secara berurutan. 

 
Hubungan peyimpanan sekunder dengan pemrosesan 
Terdapat dua cara untuk mengolah data: 

1. PENGOLAHAN BACTH : Mencakup pengolahan semua transaki dan 
pemrosesan sekaligus, dalam batch. 

2. PEGOLAHAN ONLINE : Mencakup pengolahan transaksi satu persatu, kadang 
pada saat transaksi itu terjadi. 

 
Sistem Realtime adalah suatu system yang  mengendalikan system fisik. 
 
KONSEP DATABASE 
Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan 
disimpan  dengan cara yang memudahkan pengambilan kembali. DASD harus 
digunakan. Bila lebih satu (banyak) file dapat berintegrasi secara logis. Integritas logis 
dari catatan - catatan dalam banyak file ini disebut dengan konsep database. 
 
Dua tujuan utama dari konsep database : 

1. Meminimumkan pengulangan data (data redundancy) atau duplikasi data artinya 
data yang disimpan dalam beberapa file. 

2. Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam 
struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. 

 
Struktur database 
Integritas logis file dapat dicapai secara eksplisit atau implicit; 
 
Hubungan Eksplisit: 
Inverted index dan lnik filed menetapkan hubungan eksplisit antara data yang 
terintegrasi secara logis dalam file yang sama. 
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Satu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan dari beberapa 
file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hirarkis. Ini disebut 
sturktur hirarkis. Dalam struktur file seperti ini, setiap catatan pada satu tingkat dapat 
dihubungkan ke berbagai catatan yang setingkat lebih rendah. Catatan yang memiliki 
anak catatan disebut parent, dan anak catatan itu disebut children. 
 
Hubungan Implisit: 
Mengembangkan suatu pendekatan untuk menetapkan hubungan antar catatan yang 
tidak harus dinyatakan secara eksplisit. Link field khusus tidak perlu disertakan dalam 
catatan. Pendekatan Codd dan Date dinamai strukutur relasional, dan menggunakan 
hubungan implicit, yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidka lansung dari 
catatan data yang telah ada. 
 
Menciptakan Database : 
 
Proses menciptakan database mencakup tiga langkah utama: 

1. Menentukan Kebutuhan Data, ada 2 pendekatan dasar yaitu: 
a) Pendekatan berorientasi proses dengan langkah : 

 Definisikan masalah 
 Indentifikasi keputusan yang perlu 
 Gambarkan kebutuhan informasi 
 Tentukan pengolahan yang perlu 
 Spesifikasikan kebutuhan data 
 Spesifikasi data 

 
 
b) Pendekatan model perusahaan: 

 Menciptakan model data perusahaan,dan kemudian model data 
perusahaan disimpan  

 Mengembangkan database, hasil database tersebut disimpan. 
 

2. Menjelaskan Data dengan cara : 
a) Data Dictionary (Kamus Data): suatu ensiklopedi dari informasi yang 

berkenaan dengan data perusahaan 
b) Data Desciption Language (DDL) : menjelaskan data dengan menggunakan 

data dictionary. 
 
                                  Menggambarkan isi database 
 

 
 

 
    Step 1 
  
  
    Step 2 

Kamus Data 

Entrykan  
Data kamus 

DDL 

Skema 
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3. Memasukkan Data 
Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam 
database. Hal ini dapat dilakukan dengan mentik data lansung ke dalam DBMS, 
membaca data dari pita atau piringan atau menscan data secara optis, Data siap 
untuk digunakan setelah berada dalam database. 

 
Suatu model DBMS 
Model yang menunjukkan elemen-elemen utama DBMS meliputi: 

1. Data Description Language Processor : mengubah kamus data menjadi skema 
database.  

2. Performance Statistics Processor : Memelihara statistik yang mengidentifikasi 
data apa yang sedang digunakan, siapa yang menggunakan, kapan digunakan 
dan seterusnya. Statistik ini digunakan untuk mengelola Database. 

3. Modul Backup/Recovery : secara priodik misalnya harian dibuat backup copy 
dari database. 

4. Manajer Database : elemen paling penting karena menangani permintaan data 
para pemakai. Query Langauge dan DML adalah bagian dari manajer database. 

 
 
Pengelola Database 
 
Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut Database 
Administrator atau DBA. 
 
Tugas DBA terbagi atas : 

1. Perencanaan database 
2. Penerapan database 
3. Operasional database 
4. Keamanan database 

 
Penemuan Pengetahuan dalam Database 
 
Suatu gerakan menarik yang sedang berlansung dalam hal database adalah KDD 
(knowledge Discovery in Database) adalah istilah besar yang menjelaskan semua 
kegiatan pada data yang tersimpan dalam database yang besar dan rumit. KDD 
mencakup sejumlah istilah yang sekarang mendapat perhatian dalam literature 
komputer yaitu : 
 

1. Data Warehousing 



Analisis Dan Perancangan Sistem 
( Systems Analysis And Design)  

 
 

45

Adalah perkembangan dari konsep database yang menyediakan sumber daya 
data yang lebih baik bagi para pemakai dan memungkinkan pemakai untuk 
memanipulasi dan menggunakan data tersebut secara intuitif. 
 

2. Data Mart 
Adalah Database yang berisi data yang menjelaskan satu segmen operasi 
perusahaan. 
 

3. Data Mining 
Adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh 
pemakai. Data mining membantu pemakai dengan mengungkapkan berbagai 
hubungan yang menyajikan dengan suatu cara yang dapat dimengerti sehingga 
dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. 

 
Proses dan Langkah – langkah KDD : 
 

1) Mendefinisikan data dan tugas 
2) Mendapatkan data 
3) Membersihkan data 
4) Mengembangkan hipotesis dan model pencarian 
5) Menggali data 
6) Menguji dan memastikan data 
7) Menafsirkan dan menggunakan 

 
 
 
Keuntungan DBMS, memungkin perusahaan maupun pemakai individu untuk: 
 

 Mengurangi pengulangan data 
 Mencapai independensi data 
 Mengintegrasikan data dari beberapa file 
 Mengambil data dan informasi secara cepat 
 Meningkatkan keamanan. 

 
Kerugian DBMS : 
 

 Memperoleh Software yang mahal 
 Memperoleh konfigurasi hardware yang besar 
 Mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA 


