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Prakata Penerbit
Sungguh menakjubkan, dalam satu dekade terakhir perkembangan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi, berlangsung deras dan melampaui pikiran
banyak pihak. Tekhnologi internet khususnya, telah memberi dampak luas
bagi perubahan berbagai dimensi kehidupan manusia. Pasar telah berubah,
pustaka semakin mudah dikunjungi, mata uang tidak lagi sekeder nyata tapi
menjelma virtual, kecepatan informasi, kemudahan transportasi, hingga
berbagai akses pelayanan semakin mudah dan cepat dengan bantuan
tekhnologi.
Dampaknya, dunia usaha juga semakin berkembang, namun
kompetisi juga semakin sengit. Di lembaga pendidikan demikian pula,
masing-masing sekolah menyeret diri untuk menguasai tekhnologi agar tidak
tertinggal dengan lembaga lainnya. Pihak perbankan meluncurkan berbagai
program baru, lembaga pemerintah memperkuat misi pelayanan, bahkan ibu –
ibu rumah tangga bisa menjadi usahawan sambil mengurus keluarga.
Semudah itu? Ya, kecanggihan dunia informasi telah membuka banyak
peluang. Peluang terbesar tentu saja masih dimiliki perusahaan-perusahan
termasuk lembaga pendidikan jika saja bisa memperkuat manajemen
pengelolaan, dan yang paling berperan dalam hal ini adalah memperkuat
sistem informasi manajemen (SIM).
Banyak praktisi menilai, kekuatan Sistem Informasi akan memiliki
dampak keberlanjutan sebuah lembaga atau perusahaan. Ini dimungkinkan
bahwa SIM merupakan alat bantu yang bisa mempermudah manajer dalam
membuat keputusan penting dalam menjalankan roda organisasi untuk
mencapi tujuan. SIM dengan kata lain bisa merupakan seperangkat alat untuk
membebaskan diri dari ketidaktahuan masa depan menjadi kemampuan
prediksi yang handal lewat kemampuan informasi yang ditawarkannya.
Buku ini menjelaskan Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
Manajemen yang dilengkapai Teori dan Praktik Sistem Informasi Pendidikan
(Simdik) dengan harapan semoga buku ini dapat menjadi panduan awal bagi
banyak lembaga baik perusahaan maupun pemerintah terlebih bagi dunia
pendidikan untuk mempersiapkan dan membangun Sistem Informasi
Manajemen yang efektif dan bisa menjawab berbagai kebutuhan lembaga.

Jambi, September 2019
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Pengantar Penulis
Rasa Syukur yang dalam kehadirat Allah SWT Penulis haturkan
semoga dengan sampainya buku ini ke tangan pembaca, maka akan sampai
pula, apa yang ingin penulis sampaikan dan apa yang penulis temukan. Buku
ini, tentunya hadir sebagai tanggung jawab moral untuk terus memberikan
sumbang pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan khusunya di bidang
manajemen.
Dalam dua tahun terakhir, kesibukan memberikan mata kuliah
manajemen pendidikan ditambah membaca kecenderungan perkembangan
dunia informasi akhri-akhir ini khusunya lembaga pendidikan yang selalu
penulis ikuti membuat penulis ingin berbagai pemikiran tentang bagaimana
penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan maupun di lembaga
pendidikan terlebih dalam menghadapi perubahan kulktur dan kemajuan
tekhnologi saat ini. Bahwa Sistem Informasi Manajemen yang kuat dan
efektif akan mampu membawa sebuah lembaga, baik perusahaan, pemerintah,
maupun lembaga sekolah untuk terus bertahan bahkan berkembang.
Buku ini masih menyangkut prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
Manajemen (SIM), yang ditulis dengan bahasa sederhana dan mudah difahami
dengan maksud bisa dijadikan sebagai pandangan awal dalam mempersiapkan
bangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang ideal. Karena itu, ia lebih
diperuntukkan bagi kalangan peneliti muda, mahasiswa, namun bisa pula
diterapkan oleh pelaku usaha maupun pengelola lembaga pendidikan, dan
akan sangat berguna jika dibaca pula oleh masyarakat umum.
`
Akhirnya saya berharap semoga buku ini berguna sebagai bahan
pengayaan. Segala kritik yang konstruktif sangat saya harapkan untuk
kebaikan ilmu pengetahuan di masa datang.

Kota Jambi, September 2019
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BAB I. PENDAHULUAN
DUNIA MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI
A. Sejarah dan Perkembangan Manajemen Informasi
1. Ilmu Manajemen dari Waktu ke Waktu
Literatur penting yang paling legendaris dan memiliki dampak
luas bagi perkembangan ilmu manajemen mungkin salah satunya dari
apa yang ditemukan Adam Smith pada tahun 1776. Penemuan ini sudah
tidak asing lagi oleh kalangan peneliti manajemen. Ia (Smith)
mengungkapkan temuan itu dalam bukunya The Wealth of Nation. Smith
menjelaskan keunggulan ekonomis yang akan didapati oleh sebuah
organisasi dari sistem pembagian kerja (division of labor), yaitu
perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang.
Banyak ahli manajemen telah menuliskan ini. Mula-mula Smith
melakukan eksperimen pada industri pabrik peniti yang ternyata
mendapatkan hasil menarik. Menurutnya, hanya dengan sepuluh orang
yang masing-masing setiap orang (buruh) melakukan pekerjaan khusus,
perusahaan peniti tersebut akan menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti
dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri
menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, (meluruskan, memotong,
meruncing, dan memasang kawat peniti) sudah sangat hebat bila mereka
mampu menghasilkan sepuluh peniti sehari.
Adam Smith dalam hal ini menyumbangkan prinsip-prinsip
pembagian kerja yang sangat penting dalam dunia manajemen di
kemudian hari. Ia menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat
meningkatkan produktivitas dengan (1) meningkatnya keterampilan dan
kecekatan tiap-tiap pekerja (2) menghemat waktu yang terbuang dalam
pergantian tugas, dan (3) menciptakan mesin dan penemuan lain yang
dapat menghemat tenaga kerja.1
1

Lihat, Febri Endra Setyawan, Stefanus Supriyanto, Manajemen Rumah Sakit, Sidoarjo
Zifatama Jawara, 2019, Hal. 3
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Sejak Smith mengeluarkan buku tersebut hingga sekarang, kita
bisa memastikan bahwa hampir semua perusahaan industri skala besar,
menggunakan metode pembagian kerja dalam memproduksi barang.
Selain penemuan Adam Smith di atas, perkembangan ilmu manajemen
menjelang abad 20 yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya
revolusi industri di Inggris.
Revolusi industri di Inggris ditandai dengan mulainya
penggunaan mesin dalam proses produksi. Dengan demikian, aktifitas
produksi yang semula berada di rumah dengan tenaga manusia mulai
beralih ke pabrik dengan memanfaatkan ruangan yang lebih besar dan
menggunakan tenaga mesin. Perpindahan ini praktis mengakibatkan
terjadinya perubahan mendasar dalam manajemen kerja. Produksi
menjadi semakin meluas dan membesar. Para manajer saat itu mulai
memikirkan bagaimana sistem yang baik dalam mengorganisir para
pekerja, termasuk juga misalnya memikirkan dan memastikan cukupnya
persediaan bahan baku karena semakin besarnya hasil produksi akibat
penggunaan mesin. Sejak saat itu ilmu manajamen mulai berkembang,
dan dikembangkan oleh para ahli. .
2. Era Perkembangan Manajemen
Perkembangan manajemen modern saat ini yang ditunjang
dengan peradaban maju dengan sistem tekhnologi terbaru, bukanlah
proses sekali jadi. Perkembangan manajemen telah melewati siklus dan
tahapan yang panjang dan melalui era-era sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi yang dilewatinya. Sebagian ahli
menyebutkan era pertama sebagai era manajemen ilmiah.
Pertama kali manajemen ilmiah atau manajemen yang
menggunakan ilmu pengetahuan dibahas pada sekitar tahun 1900an.
Manajemen ilmiah, atau dalam bahasa Inggris disebut scientific
management, dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam
bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun
1911. Dalam bukunya, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah
adalah “penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan.” Beberapa penulis, seperti Stephen
(2)
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Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya
teori manajemen modern (Robbins, Stephen, dan Mary Coulter, 2007).
Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan serta merupakan salah
seorang tokoh terbesar manajemen. Ia dikenal sebagai bapak manajemen
ilmiah (scientific management)2.
Hawthrone melakukan eksperimen penting pada tahun 1920-an
hingga 1930-an di Pabrik Hawthrone milik Western Electric Company
Works di Cicero, Illenois. Kajian ini bertujuan mempelajari pengaruh
berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja.
Hasil kajian mengindikasikan bahwa insentif seperti jabatan, lama jam
kerja, periode istirahat, maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap
output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan
kelompok, serta rasa aman yang menyertainya. Peneliti menyimpulkan
bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu
utama perilaku kerja individu. Penelitian yang dilakukan Hawthrone
merupakan penyebab lahirnya era manusia social dalam manajemen yang
terkenal sebagai mahzab perilaku (behavioral school). Mahzab ini
kurang mendapatkan pengakuan sampai tahun 1930-an. Perkembangan
manajemen selanjutnya terjadi pada tahun 1940-an. Patrick Blackett
melahirkan riset operasi yg merupakan kombinasi dari teori statistika dgn
teori mikroekonomi. Ia melakukan pendekatan sains untuk
menyelesaikan masalah dalam manajemen3.
Manajemen modern menekankan manajemnen sebagai perilaku
organisasi. Aliran manajemen modern ini memberi pandangan yang
penting mengenai motivasi, dinamika kelompok dan proses-proses
interpersonal lainnya dalam organisasi. 4. Manajemen Modern sendiri
sesungguhnya telah dimulai pada periode 1940-an yang diperkuat dan
diperlopori oleh Douglas McGregor dengan teori X dan Y. Teori ini
diungkap McGregor dalam bukunya, The Human Side Enterprise.

2

Lihat Asas-asas Manajemen Berwawasan Global, H.A Rusdiana, Ahmad Ghazin, Pengantar,
Prof. Dr. H. Afiduddin. MM., Bandung, Pustaka Setia, 2014, Hal. 59.
3
Dr. H. Masram, Dr. Hj Mu‟ah, Manajemen Sumberdaya Manusia, Sidoarjo, Zifatama
Publishing, 2015 Halaman 32-33
4

Ibid

(3)
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Teori X dan Teori Y adalah teori motivasi manusia yang
diciptakan dan dikembangkan oleh McGregor di Sloan School of
Management MIT pada tahun 1960 dan telah digunakan dalam kajian
manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi
organisasi dan pengembangan organisasi. Dalam buku ini, diuraikan
para manajer/ pemimpin organisasi memiliki dua jenis pandangan
terhadap para pegawai/karyawan yaitu teori x atau teori y. Menurut
McGregor5 teori ini pada hakekatnya adalah:
1. Pada dasarnya pegawai tidak menyukai pekerjaan, jika mungkin
berusaha menghindarinya.
2. Karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus
dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk
mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
3. Para pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari
pengarahan yang formal sepanjang hal itu terjadi.
4. Kebanyakan pegawai menempatkan rasa aman diatas faktor lain
yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan memperlihatkan
sedikit ambisi.
5. Pekerjaan itu pada hakekatnya seperti bermain dapat memberikan
kepuasan kepada orang. Keduanya bekerja dan bermain
merupakan aktiva-aktiva fisik dan mental. Sehingga di antara
keduanya tidak ada perbedaan, jira keadaan sama-sama
menyenangka.
6. Manusia dapat mengawasi diri sendiri, dan hal itu tidak bisa
dihindari dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi.
7. Kemampuan untuk berkreativitas di dalam memecahkan
persoalan-persoalan organisasi secara luas didistribusikan kepada
seluruh karyawan.

5

Menurut Gregor Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan
otoriter dan sebaliknya, seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya
kepemimpinan demokratik. Untuk kriteria karyawan yang memiliki tipe X adalah karyawan
dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah, sebaliknya karyawan tipe Y akan bekerja
dengan sendirinya tanpa perintah. Tipe Y ini adalah tipe yang ideal.

(4)
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8. Motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhan-kebutuhan social,
penghargaan dan aktualisasi diri tetapi juga pada tingkat
kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keamanan.
9. Orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja
jika dimotivasi secara tepat.
10. Dengan memahami asumís dasar teori Y ini, McGregor
menyatakan selanjutnya bahwa merupakan tugas yang penting
bagi menajemen untuk melepaskan tali pengendali dengan
memberikan kesempatan mengembangkan potensi yang ada pada
masing-masing individu. Motivasi yang sesuai bagi orang-orang
untuk mencapai tujuannya sendiri sebaik mungkin, dengan
memberikan pengarahan usaha-usaha mereka untuk mencapai
tujuan organisasi
3. Manajemen Informasi dan Perkembangannya
Komputer pertama diperkenalkan pertama kali pada tahun 1954
untuk sebuah penerapan bidang usaha pengolahan daftar gaji. Sekitar 20
tahun kemudian pada tahun 1974, ada lebih dari 100.000 komputer di
Amerika Serikat telah digunakan. Pengolahan daftar gaji melalui
komputer merupakan sebuah gagasan revolusioner, hal tersebut kini telah
di anggap sebagai sebuah terapan rutin.6
Sejarah perkembangan sistem informasi manajemen pada
dasarnya tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Sistem
Informasi Manajemen (SIM) mengikuti dinamika yang terjadi pada
pencapaian teknologi karena SIM adalah sistem yang menggunakan
perangkat teknologi dan terus menerus melakukan pembaharuan dalam
melakukan pengumpulan maupun pengolahan data menjadi sebuah
informasi.
Sebelum ditemukannya komputer, SIM secara prinsip telah ada
karena keperluan informasi merupakan kebutuhan manajerial yang tidak
dapat ditunda. Untuk pelaksanaanya dibutuhkan kerja secara manual

6

Davis, Gordon B. 2003. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. PT. Pustaka Binaman
Pressindo, Jakarta, Halaman. 1
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menggunakan tangan manusia. Dari mulai pencatatan data, pengolahan
hingga menghasilkan informasi semua murni dikerjakan secara manual.
Pada perkembangan berikutnya, sistem informasi manajemen mustahil
dijalankan tanpa adanya dukungan teknologi karena semakin luas dan
besarnya materi yang akan dikelola dan diolah. Seiring itulah, sejak
tekhnologi komputer ditemukan, ia langsung memasuki ranah
manajemen. Namun dalam perkembangan berikutnya, sistem informasi
berbasis komputer tetap mengikut berbagai tantangan kemajuan dan
tahapan sesuai dengan perkembangan tekhnologi komputer itu sendiri.
Era pertama dalam sejarah perkembangan Sistem Informasi
Manajemen terjadi di rentang tahun 1955-1965. Komputer di era pertama
ini masih berbentuk sangat besar yang membutuhan kira-kira sebesar
ruangan dan untuk mengeoperasikannya dibutuhkan banyak tekhnisi.
Biaya penggunaannya sangat besar, beberapa perusahan bahkan
bergabung menggunakan satu computer untuk keperluan mereka7.

Komputer ENIAC tahun 1946 | Sumber Foto : time.com
7

Komputer Generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat
secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang
berbeda yang disebut "bahasa mesin" (machine language). Hal ini menyebabkan komputer sulit
untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah
penggunaan tube vakum (yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar)
dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer)

(6)
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Pada tahun 1965 komputer semakin berkembang dengan harga
yang lebih terjangkau dan bentuk yang jauh lebih kecil. Mikroprosesor
saat itu baru ditemukan dan digunakan pada komputer sehingga
memungkinkan perkembangan tekhnologi komputer semakin membaik.
Pada masa ini, penggunaan komputer mulai meluas hingga dapat dimiliki
oleh orang pribadi setelah sebelumnya hanya bisa dimiliki oleh pihak
perusahaan karena biayanya yang teramat mahal.
Menjelang tahun 1990-an Sistem Informasi Manajemen yang
terkomputerisasi mulai semakin membaik dan mulai banyak dipakai oleh
perusahaan. Banyak perusahaan terutama perusahaan multi-nasional yang
menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna.
Di era ini, ditemukan tekhnik jaringan (TCP/IP) yang bisa
menghubungakan satu komputer dengan komputer lainnya melalui
jaringan local.
Hery Nuryanto (2012) 8 menjelaskan bahwa Internet merupakan
jaringan global yang terdiri dari berbagai komputer yang saling
berhubungan dan bekerjasama dengan cara berbagai informasi dan data
menggunakan protokcol TCP/IP. Jadi pada dasarnya internet merupakan
suatu jaringan yang menghubungkan (personal computer) pc-pc di seluruh
dunia dengan menggunakan TCP/IP sebagai standar jaringan. Dan pada
era ini pula beberapa program aplikasi seperti Lotus 123, Excel dan
Multiplan Microsoft mulai bermunculan pada era ini. Bahkan penggunaan
excel tetap menjadi primadona pengolahan statsitik hingga sekarang.
Menjelang tahun 2000. aplikasi perangkat lunak mulai banyak
dikembangkan. Ini era dimana penyempurnaan teknologi sistem
informasi
manajemen
semakin
mendekati
kesempurnaan.
Penyempurnaan yang terjadi antara lain berupa kecepatan akses jaringan
yang lebih mudah dan cepat dan membawa keuntungan bagi proses
pengambilan keputusan yang menjadi lebih mudah karena akses
informasi yang mudah dan cepat tersebut.
Beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai terpadu dan bisa
diakses ke berbagai departemen lain yang terdapat pada perusahaan.
8
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Software-software yang dikembangkan sudah bisa mengintegrasikan
berbagai peran divisi dalam perusahaan. Bagian keuangan, pemasaran,
akuntansi, sumber daya manusia, dan bagian-bagian lain dalam satu
perusahaan bisa bekerja sama dan juga saling terhubung.
Perkembangan demi perkembangan telah membawa tekhnologi
komputer pada hari ini dimana saat ini puncak perkembangan yang
terjadi merupakan perkembangan terbaik yang super cepat. Era internet
sekaligus era smartphone. Informasi bisa diakses dimana saja, kapan
saja, dengan kecepatan yang luar biasa. Pengguna bisa membaca
informasi dalam genggaman tangan. Kecepatan pengumpulan data,
pengolahan data dan pelaporan informasi sudah dalam hitungan detik.
Ketika pemilu berlangsung beberapa waktu lalu, saat masyarakat
melakukan pemilihan di pagi hari, pada siang harinya hasil pemilu sudah
bisa diketahui melalui metode quick qount. Inilah salah satu keunggulan
Sistem Informasi.
Begitupula ketika kasir sebuah maskapai pesawat saat melayani
konsumen yang ingin membeli tiket, hanya dalam sekali enter, nomor
kursi, harga, dan jam keberangkatan sudah tertera di layar computer.
Termasuk di minimarket ketika pelayan mengarahkan barcode produk ke
mesin scan maka data-data penjualan, dari mulai harga, ketersediaan
barang, diskon dan hal lain langsung tercatat secara otomatis dalam
sistem komputer. Kasir sudah tidak perlu merekap transaksi secara
manual, semua dilakukan secara cepat dan tidak pernah diduga
tekhnologi puluhan tahun lampau. Namun semua itu tidak sekali jadi.
Sistem Informasi telah melewati siklus yang panjang sebagai evolusi dan
revolusi sistem yang saling melengkapi dan memperbaharui temuan
sebelumnya.
B.

Sejarah dan Perkembangan Sistem Informasi
1. Sejarah Komunikasi - Informasi
Sesungguhnya, manusia mulai mempertukarkan informasi telah
dimulai sejak dahulu kala, sekitar lebih dari 5000 tahun yang lalu. Sistem
informasi-komunikasi pertama kali dilakukan dengan menuliskan suatu
(8)
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informasi pada batu dan kayu, atau pun tanah liat. Inilah awal sejarah
perkembangan sistem informasi. Tanpa sumbangsih yang dilakukan
nenek moyang manusia dari zaman purba ini, bisa jadi perkembangan
tekhnologi yang kita rasakan saat ini tidak ada. Penen tekhnologi
manusia abad millennial juga ikut ditentukan oleh perkembangan
tekhnologi purba, ia merupakan suatu sistem keilmuan yang saling
mendukung, melengkapi, dan mempengaruhi.
Secara periodik, sebagian peneliti menyepakati ada empat
tahapan yang dilalui oleh peradaban manusia dalam perkembangan
komunikasi dan informasi, yaitu :
Periode Pra-Mekanik9. Pada periode ini, komunikasi menggunakan
simbol untuk menyampaikan informasi. Pada sekira sejak 3500 SM,
manusia menggunakan simbol gambar menyampaikan pesan. Contohnya
bangsa mesir kuno yang banyak menjelaskan hasil peradabannya di
dinding-dinding goa mapun pyramid. Symbol yang sering digunakan
biasanya gambar hewan, ataupun perpaduan manusia dan hewan.
Bangsa Mesir Kuno juga menciptakan sistem angka, sehingga juga
mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut abakus.
Bangsa Yunani Kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan
menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa
Romawi Kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi
alfabet yang kita kenal dan gunakan saat ini. Dalam sejarah kerajaankerajaan nusantara, penggunaan simbol maupun huruf dengan media batu
atau daun juga kita temukan sebagai bagian dari perkembangan
komunikasi-informasi manusia masa lalu. Berbagai prasasti kerajaan
kadang terukir di batu-batuan menggunakan berbagai jenis huruf antara
lain huruf pallawa. Prasasti kedukan bukit, prasasti karang berahi
merupakan beberapa contoh peradaban informasi-komunikasi masa
lampau. Adapula huruf incung di Kerinci – Sumatera sebagai hasil
peradaban komunikasi-informasi masa lalu.
Periode kedua : Mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad
pertengahan. Dimana orang sudah menggunakan peralatan untuk
9
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menyimpan, mengolah dan merekam informasi. Salah satu penemuan
terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenburg dari Jerman.
Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak
dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah besar. Tahun 1600,
komputer dalam bentuk mesin hitung diciptakan Blaise Pascal. Komputer
ini disebut sebagai Pascaline dan banyak yang menganggap ini sebagai
titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data.
Pascaline, mesin hitung ciptaan Pascal, menggunakan gir (roda
gigi)berporos sebagai roda hitung untuk menghitung penjumlahan. Ia
menciptakanmesin ini untuk membantu ayahnya, seorang penarik pajak,
menghitung penerimaanpajak. Angka-angka pada setiap posisi digit
dibuat pada roda sehingga satuputaran penuh salah satu roda
menghasilkan sepersepuluh putaran roda berikutnya.10
Periode Elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk
memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah
Pascaline terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon dan
kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara
langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan
untuk menyimpan program dan data pada awal 1948. Komputer tersebut
adalah Dubbed Manchester Mark 111. Komputer ini adalah awal
penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer,
laptop, tablet dan smartphone.
Periode Elektronik. Jean Hoerni mengembangkan transistor planar pada
tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang
diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen
Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET (Advanced Research
Project Agency NETwork) yang mana ini adalah cikal bakal dari
Internet yang anda gunakan sekarang ini. Pada saat itu ARPANET hanya
digunakan untuk pemerintah, penelitian dan universitas. Peneliti dari
10
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MIT yang bernama Licklider memperluas ARPANET ke jaringan
komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Ini terjadi pada tahun
1962. Pada tahun 1968, Andrew Grove, Gordon Moore dan Robert
Noyce telah menciptakan mikrochip pertama kalinya. Mereka lalu
menjual rancangan tersebut kepada intel untuk diproduksi secara
massal.12
2. Perkembangan SIM di Indonesia
Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah bidang
yang mulai berkembang semenjak tahun 1960-an. Walau tidak terdapat
kesapakatan yang sama mengenai definisi SIM, namun secara umum
SIM merupakan suatu sistem penyedia informasi yang didayagunakan
untuk mendukung sistem operasi, dalam upaya untuk mengambil
keputusan penting organisasi.
Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) khususnya di
Indonesia sangat cepat diterima oleh organisasi dengan skala besar.
Namun demikian, para pengguna yang mencoba Sistem Informasi
Manajemen (SIM) pada tahap awal menyadari bahwa hambatan terbesar
berasal dari para lapisan manajemen tingkat menengah sampai tingkat
atas, dan bukan berasal dari manajemen tingkat bawah (Pusdiklatwas
BPKP, 2007). 13
Menariknya, sekalipun terkesan lambat, hingga kini penerapan
Sistem Informasi Manajemen telah terjadi merata di hampir seluruh
segmen dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada
perusahan, pemerintahan, dan layanan-layanan masyarakat. Dunia
perbankan termasuk lembaga yang paling cepat menerapkan SIM,
kemudian lembaga pemerintahan, kantor pos, maskapai penerbangan,
supermarket, hingga ke lembaga-lembaga pendidikan.
Beberapa contoh penerapan SIM di Indonesia yang sering
berhubungan dengan masyarakat umum antara lain adalah:
12

ibid
Ini bisa diartikan bahwa , hambatan yang terjadi lebih pada bagaimana memberikan
artikulasi yang tepat pada suatu „informasi‟ yang biasanya dilakukan oleh para manejer untuk
mengambil keputusan dari „informasi‟. Sementara pada tingkat bawah lebih pada pemrosesan
data sebagai kerja SIM, yang tidak begitu mengalami hambatan.
13
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a. SIM di Lembaga Pendidikan
Khususnya untuk perguruan tinggi, tatakelola SIM hampir terjadi
merata di seluruh wilayah Indonesia, bahkan bisa dikatakan perguruan
tinggi negeri telah melakukan penerapan sistem informasi manajemen
dari mulai sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem administrasi dan
keuangan, sistem pembelajaran (di beberapa perguruan tinggi
menerapkan system e-learning yang sangat membutuhkan pemanfaatan
sistem informasi handal), hingga pelaksaan tekhnis lapangan yang
meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana hingga pengelolaan parkir.
Beberapa perguruan tinggi swasata terkemuka bahkan telah
melakukan lompatan jauh dalam pelaksanaan tekhnologi informasi di
lembaga mereka. Dukungan sumberdaya, pendanaan, tingkat inovasi
yang tinggi telah memungkinkan perguruan tinggi swasta memiliki
sistem informasi yang lebih handal dan maju. Ini dimungkinkan oleh
adanya kesempatan perguruan swasta untuk melakukan inovasi secara
luas karena otonomi total yang mereka miliki. Birokrasi dan keputusan
ada di tangan mereka, sementara perguruan tinggi negeri sekalipun
memiliki hak penuh atas pengelolaan intern namun terkadang
membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi yang ada, terlebih
permasalah finansial.
Di tingkat pendidikan dasar, bisa dikatakan tingkat apresiasi
sekolah terhadap pemanfaatan tekhnologi sistem infomasi juga begitu
tinggi. Hampir tiap sekolah minimal telah membuat sistem yang
terkomputerisasi, dari mulai data administrasi kantor, data kesiswaan,
data keuangan dan program pendidikan telah dan sebagian sudah mulai
menggunakan metode system informasi.
Suatu sekolah minimal telah menerapkan system informasi
mengenai data-data siswa dengan membuat database siswa berdasarkan
tahun kelulusan. Sebagian mengkhususkan hanya pada pendataan saja,
namun sebagian lagi telah terintegrasi dengan program lain misalnya
sebaran data alumni yang bekerja. Penyiapan program-program tersebut
ada yang dijalankan secara berangsur, ada pula dibangun dalam waktu
yang cepat. Untuk sekolah-sekolah yang masih minim sarana prasarana,
khususnya pada daerah terpencil atau pedesaan, system informasi tetap
(12)
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dijalankan walau dengan perangkat manual, namun demikian hal ini telah
masuk dalam esensi dari sistem informasi.
b. SIM di Lembaga Kesehatan
Bayangkan puluhan tahun lampau, jika kita memasuki sebuah
rumah sakit, mungkin kita akan langsung berhadapan dokter jaga, atau
perawat yang ramah untuk mendengarkan keluhan kita. Abad ini semua
berubah. Sekalipun dokter dan perawat tetap ada di ruang terdepan
(biasanya di unit gawat darurat) namun saat pertama kita berhubungan
dengan rumah sakit, kita tidak hanya akan berhadapan dengan tenaga
medis, namun pegawai-pegawai administrasi telah menanti kita dengan
berbagai pertanyaan dan informasi.
Pertanyaan pertama bisanya seputar data adminsitrasi
kependudukan, kemudian kartu keanggotaan, riwayat penyakit, hingga
disposisi administrasi berikutnya yang mengharuskan kita berpindah dari
satu sub layanan ke layanan lain. Setelah itu, sebagian mewajibkan kita
membayar biaya administrasi bagi yang tidak memakai asuransi.
Selanjutnya, proses antrian untuk mendapat perawatan. Bagi yang dalam
keadaan terdesak dan kritis, manajemen rumah sakit memiliki
pertolongan di bagian Unit Gawat Darurat, namun selesai dari sini, kita
akan langsung menemui proses tahapan administrasi.
Sistem rumah sakit di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah
mensinergiskan antara layanan kesehatan dan layanan administrasi.
Pencatatan di lakukan secara cepat dan berbasis computer untuk
mengetahui data pengguna. Seiring itu perwatan dilakukan secara
bersamaan. Biasanya data-data pasien yang muncul langsung diolah oleh
pegawai administrasi untk memperoleh data-data riwayat sebelumnya
melalui computer. Proses ini merupakan sistem informasi. Ia
menghubungkan data masuk, data lama dan mengkonversinya menjadi
suatu informasi baru. Informasi ini diteruskan oleh pegawai administratif
untuk memberikan disposisi selanjutnya. Disposisi dimaksud bisa
menyangkut pelayanan rumah sakit (kamar, info harga, keberadaan
dokter, dll) maupun layanan keuangan atau biaya.
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Bagi rumah sakit yang maju dalam penerapan SIM. Jika pasien
yang datang merupakan pasien rutin atau rawat jalan, seluruh infomasi
sebelumnya akan muncul menjadi sebuah informasi penting yang bisa
dipergunakan oleh tenaga administrasi maupun tenaga medis.
Sistem informasi di dunia kesehatan sebenarnya sudah berjalan
baik. Praktik-praktik dokter sekalipun sederhana namun telah
menerapkan proses SIM, karena system informasi memang memiliki
peranan penting dalam mengambil keputusan bagi dokter terhadap
keadaan pasien. Asisten dokter memiliki kode-kode pasien, arsif
perawatan dipelihara secara baik. Itulah sebabnya jika berkunjung ke
praktik dokter, saat kita serahkan kartu anggota pengobatan, pegawai
administrasi praktik dokter langsung bisa menjelaskan keadaan kita
sebelumnya, system informasi yang berjalan memungkinkan system
perekaman dibuat semudah mungkin untuk dikeluarkan kembali secepat
mungkin.
Begitupula dokter, data-data pengobatan yang sudah dijalankan
sebelumnya akan jadi acuan dokter dalam melihat riwayat,
perkembangan atau keadaan pasien, semua ini menjadi jalan yang
memudahkan dokter untuk mengambil keputusan.
Pelayanan rumah sakit beberapa tahun teakhir sering jadi bahan
penelitian oleh banyak ahli untuk dan bagaimana menghasilkan
manajemen pelayanan yang baik. Bahkan bidang studi khusus mengenai
manajemen rumah sakit menjadi primadona di beberapa perguruan tinggi
seperti studi mengenai manajemen pelayanan rumah sakit, Ini
membuktikan bagaimana permasalahan manajemen khususnya sistem
informasi menjadi salah satu hal penting dan menjadi bagian
pembangunan prioritas di Indonesia.
Rumah sakit jika dikelola dengan manajemen yang baik dengan
sistem informasi yang berkualitas akan sangat memudahkan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan demikian sistem informasi khususnya di
bidang kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperkuat
mengingat rumah sakit merupakan suatu lembaga layanan kesehatan
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya SIM di
rumah sakit otomatis angkat meningkatkan pelayanan.
(14)
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c. SIM di Lembaga Perbangkan
Hanya dengan menyerahkan nama ke petugas sebuah bank,
mereka telah mengetahui nama, alamat, transaksi keuangan, hingga sisa
dana yang kita miliki di rekening bank. Sistem informasi di Bank
tergolong maju. Bank memiliki tekhnologi pemograman yang bisa
terintegrasi di semua unit. Ini dimungkinkan oleh program system
informasi yang mereka kembangkan dengan dukungan peralatan
tekhnologi dan jaringan.
Sesaat kemudian proses-proses yang kita butuhkan berjalan, semua
dikerjakan di depan komputer. Tanya jawab sederhana dilakukan oleh
petugas dan nasabah sambil menunggu proses selesai. Sistem informasi
yang dijalankan oleh Bank di Indonesia, telah diketahui secara luas oleh
mayarakat bahwa Bank termasuk memiliki system informasi yang maju
dan lebih dulu berkembang di banding lembaga lainnya.
Beberapa bentuk penggunaan sistem informasi yang maju oleh
dunia Perbankan di Indonesia antara lain seperti penggunaan ATM,
kartu kredit, kartu debit, internet bangking, sms bangking dan beberapa
fasilitas lainnya yang memenuhi unsur sebagai proses pemanfaatan
system informasi manajemen. Semua system ini terintegrasi antar unit
dan memiliki akses jaringan yang cepat.
C. Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen
1. Sistem Informasi Sebagai Alat Manajemen
Sejak semula, ilmu manajemen berkembang dan diperlukan
dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis. Tidak lebih dari itu.
Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata manajemen berfungsi
luas di multi-segmen. Manajemen diperlukan dalam berbagai bidang
sepanjang bidang itu membutuhkan tenaga kerja dan memerlukan sistem
tata-kerja.
Manajemen diperlukan di lembaga pendidikan untuk mendukung
terselenggaranya proses pendidikan yang efektif. Lembaga pelayanan
kesehatan juga membutuhkan manajemen sebagai upaya untuk
menghadirkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat pengguna
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layanan kesehatan. Demikian juga pembangunan di bidang pertanian,
keuangan, bahkan hingga organisasi kecil setingkat kelompok pemuda
atau karang taruna juga membutuhkan manajemen sebagai alat yang
mempermudah pengorganisasian. Manajemen merupakan kunci
keberhasilan organisasi, karena sangat menentukan kelancaran kinerja
organisasi. Tanpa manajemen, sebuah organisasi akan sulit mengalami
kemajuan.
Begitupula halnya dengan sistem informasi. Jika manajemen
diibaratkan sebagai perahu, maka sistem informasi dapat dikatakan
sebagai dayung penggerak. Tanpa sistem informasi yang handal, gerakan
manajemen mungkin tidak bisa berjalan. Sistem informasi direkayasa
sedimikian hingga untuk mengukuhkan kegiatan-kegiatan manajamen.
Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan berbagai kebutuhan dari mulai pengolahan data pekerja,
transaksi harian, hingga kebijakan manajerial dan kegiatan strategi usaha.
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam tiap organisasi
kemungkinan memiliki karakter kerja yang berbeda-beda, tergantung dari
kebutuhan dan masalah yang terjadi pada organisasi tersebut namun
walaupun demikian sistem informasi tetap memiliki tujuan yang sama
yakni untuk mempermudah tata kelola sistem manajerial yang dijalankan
dengan hasil akhir membantu manejer membuat keputusan.
Perkembangan sistem informasi yang semakin maju telah
memungkinkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada
tingkat kebijakan operasional maupun tataran teknis.
Perkembangan ini selanjutnya juga telah menyebabkan
perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan
keputusan, mereka dituntut untuk selalu memperoleh informasi yang
paling akurat yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Dapat dijelaskan bahwa bias dari penggunaan sistem informasi yang
bermuara pada kemudahan dalam membuat keputusan harus ditunjang
oleh sistem informasi yang akurat. Untuk menghasilkan Informasi yang
akurat, diperlukan data dengan tingkat validitas yang tinggi, relevan dan
aktual.
(16)
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Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan menjadi suatu modal
bagi organisasi untuk berkembang dengan pesat. Semakin besar suatu
organisasi, maka data yang diolah menjadi semakin banyak dan
bervariasi. Akibatnya bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu
tertentu perusahaan atau organisasi akan mengalami ketidakmampuan
mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusankeputusan strategis sangat terganggu dan pada akhirnya akan mengalami
kekalahan dalam bersaing dengan competitor, minimal perusahaan akan
kalah oleh kegagalan system manajemen karena salah mengambil
keputusan atau keputusan yang salah karena kualitas informasi yang
lemah.
Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan,
merupakan kegiatan manajerial yang muara praktik kerjanya adalah
pengambilan keputusan. Proses membuat keputusan seperti yang
diuraikan sebelumnya adalah suatu proses yang membutuhkan informasi.
Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk membuat keputusan
tentang apa yang harus dilaksanakan, jenis pemantauan apa yang harus
dijalankan dan diperkuat serta target kegiatan apa yang ingin dicapai.
Maka sistem informasi manajemen merupakan keseluruhan
jaringan informasi yang ditujukan kepada pembuatan keteranganketerangan bagi para manajer dan para pengguna lainnya yang berfungsi
untuk pengambilan keputusan atau kebutuhan lain dalam cakupan
organisasi atau perorangan. Informasi adalah data yang telah diolah,
dianalisis melalui suatu cara sehingga memiliki arti dan makna.
Sedangkan data merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan,
kondisi atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan
fisik organisasi yang belum dianalisis.
Sistem informasi dalam suatu pemahaman sederhana dapat di
definisikan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi
beberapa pemakai (pengguna) dengan kebutuhan yang serupa. Para
pemakai biasanya tergabung dalam suatu organisasi formal. Informasi
sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu
bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan.
(17)
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Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan,
kondisi atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan
fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan
keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu
dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus dikelola
dengan baik dan memadai agar memberikan manfaat yang maksimal.
2. Pentingnya Informasi yang Berkualitas
Segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen menjadi hal
yang sangat penting, bahkan hampir menjadi kebutuhan setiap orang.
Banyak kajian dilakukan dengan pokok bahasan utama manajemen, dan
melingkupi seluruh segmen, misalnya kita telah mengenal istilah
manajemen olah raga, atau manajemen seni pertunjukan. Kata
manajemen juga sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat spritual,
seperti: manajemen qalbu, manajemen rohani, hingga manajemen rumah
tangga. Sering kita temukan berbagai jenis pelatihan maupun seminar
yang menggunakan manajemen sebagai objek utama dan kerap dihadiri
publik dengan tingkat antusiasme peserta yang sangat tinggi.
Ini mengindikasikan betapa ilmu manajemen terapan semakin
dibutuhkan. Tingginya tingkat ketertarikan oleh masyarakat menurut
sebagian pengelola pelatihan lebih disebabkan karena pelatihan
manajemen-manajemen sering dikuatkan oleh informasi baru yang sama
sekali belum pernah mereka dengar. Keunggulan manajemen adalah
mampu memetakan persoalan dan mengolah data menjadi informasi yang
baru dan lebih berkualitas. Karena itulah banyak praktik pelatihan yang
dibungkus manajemen disukai masyarakat karena terasa lebih original dan
memiliki informasi yang sama sekali berbebeda.
Untuk menghasilkan sistem manajemen yang baik, manajer
membutuhkan informasi . Tanpa informasi, akan sulit bagi para manajer
untuk mengambil berbagai keputusan dalam perusahaan. Informasi perlu
dipersiapkan dalam sistem informasi yang terdiri dari informasi (data)
internal dan eksternal. Informasi internal disiapkan sendiri oleh berbagai
unsur lembaga atau perusahaan yang menjalankan aktifitasnya,
sedangkan, informasi eksternal diperoleh dari berbagai sumber informasi
(18)
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tambahan yang bisa didapat dari media massa, smarthphone, televisi, atau
dari akses informasi internet.
Kemajuan alat komunikasi pada melinium ketiga ini memang
semakin mempermudah dalam hal memperoleh informasi (data) dari
berbagai sumber untuk berbagai kepentingan terutama dalam
pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Itulah sebabnya sangat
penting untk mengelolah informasi secara terintegrasi pada setiap
organisasi perusahaan. Fokus utama dari sistem informasi manajemen
adalah bagaimana mengelola informasi sebaik-baiknya agar dapat
menjadi alat bantu bagi manajer dalam bekeja dan dalam mengambil
keputusan.
Sistem Informasi Manajemen menggambarkan suatu unit khusus
atau badan yang bertugas untuk menginventarisir data atau berita dan
memprosesnya menjadi suatu informasi untuk keperluan manajerial
organisasi dengan memakai suatu metode tertentu. Dikatakan memakai
prinsip metode tertentu karena data yang tersebar dalam berbagai bentuk
dikumpulkan, disimpan untuk diolah dan diproses secara khusus lewat
sistem tertentu dalam suatu alat konversi untuk menjadi suatu informasi.
Alat ini kemudian akan kita kenal seabgai program dengan menggunakan
komputer sebagai komponen kerja.
Data dan Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi
manajemen adalah „data‟ dan „informasi‟. Banyak yang mengartikan data
dan informasi dengan pengertian yang sama, namun dalam kajian ilmiah,
dua pengertian tersebut mengandung perbedaan yang mendasar. Data
merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka-angka, dokumen, gambar,
atau suara yang mewakili diskripsi verbal. Apabila data tersebut telah
diolah melalui pengelolaan pada suatu sistem sehingga memiliki arti dan
nilai bagi pemakai, maka „data‟ tersebut berubah menjadi „informasi‟.
Jadi informasi di sini dapat didefiniskan sebagai semua data yang telah
diolah atau diferivikasi sehingga memiliki arti bagi pihak pemakai.
Dengan demikian yang dipakai orang di dalam membuat keputusan
haruslah berbentuk informasi, bukan data, karena keduanya berbeda.
Data berubah menjadi informasi pada saat digunakan untuk
tujuan tertentu atau bila data menghasilkan penambahan pengetahuan
(19)
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tertentu. Data terutama harus mengalami berbagai macam pengerjaan
sebelum bermanfaat sebagai informasi. Data merupakan bahan mentah
untuk proses pengerjaan, dan informasi menjadi produk akhir.
Sebagaiman diketahui bahwa sistem informasi mengandung tiga
aktivitas dasar di dalamnya, yaitu aktivitas masukan (input), pemrosesan
(processing), dan keluaran (output). Tiga aktivitas dasar ini akan
menghasilkan informasi yang berguna sekaligus dibutuhkan organisasi
untuk pengambilan keputusan berikutnya baik untuk pengendalian
operasional kerja, dalam hal analisa permasalahan perusahaan maupun
keputusan dalam menciptakan produk baru. Input (masukan) data adalah
komponen yang paling penting dan berperan di dalam pengumpulan
bahan mentah. Data ini bisa diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan
sekitar usaha. Bagan berikut menjelaskan alur kerja Sistem Informasi
Manajemen

INPUT

PROSES

OUTPUT

data

Computer-Manusia

Informasi

Gambar 2. Bagan Aktifitas Dasar SIM

Pemrosesan berperan sebagai sebuah sistem pengolahan yang
mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk jadi yang lebih memiliki
arti. Dalam pemrosesan dibutuhkan sistem, atau instrument yang bekerja
untuk memodifikasi data sedemikian hingga agar menjadi hal baru yang
lebih bermakna. Alat pemrosesan yang utama adalah manusia namun
dalam pelaksanaannya menggunakan perlaatan tekhnologi computer
sebagai alat bantu.
Hasil pemrosesan menghasilkan keluaran atau hasil untuk
diserahkan dan diproses oleh pihak-pihak atau aktivitas-aktivitas yang
akan menggunakan hasil ini. Sistem informasi masih memiliki bagian
akhir yang juga penting untuk keberlanjutan yaitu umpan balik
(20)
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(feedback), yang berguna sebagai dasar evaluasi perbaikan tahap
berikutnya.
Semua sistem informasi manajemen memiliki tiga unsur
sebagaimana yang dibutkan diatas yaitu: Input, Proses dan output.
Menerima data sebagai masukan (input) didapat dari sumber-sumber data.
Memproses data dilakukan dengan melakukan perhitungan,
penggabungan unsur data, pemutakhiran, dan perkiraan yang bisanya
dikerjakan oleh mekanisme pemikiran manusia dibantu oleh tenaga
mesin. Keluaran atau output diperoleh sebagai hasil proses dalam bentuk
informasi yang kemudian disajikan untuk digunakan, baik oleh pengguna
langsung (konsumen) maupun manejer sebagai alat dan alasan membuat
keputusan.
Ada tiga pilar utama yang menentukan kualitas informasi yakni
akurasi, ketepatan waktu dan relevansi, lebih lanjut diungkapkan secara
lengkap tentang syarat-syarat informasi yang baik yakni :
a) Ketersediaan (availability) Sudah barang tentu syarat yang mendasar
adalah tersedianya informasi itu sendiri, informasi harus dapat
diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.
b) Mudah dipahami (comprehensibility) Informasi harus mudah
dipahami oleh pembuat keputusan, baik informasi tersebut
diperuntukkan dalam pembuatan keputusan yang sifatnya rutin
maupun strategis. Informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan
membuat kurang efektifnya keputusan manajemen. Relevansi
Informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar relevan dengan
permasalahan, misi dan tujuan organisasi. Bermanfaat Informasi harus
tersaji kedalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatannya
oleh organisasi yang bersangkutan.
c) Tepat Waktu Informasi harus tersedia tepat pada waktunya, syarat ini
utamanya sangat penting pada saat organisasi membutuhkan
informasi ketika manajer hendak membuat keputusan yang krusial.
d) Keandalan Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat
diandalkan kebenarannya. Pengolah data atau pemberi informasi
harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi
yang disajikan.
e) Akurat Syarat ini mengharuskan informasi harus bersih dari kesalahan
dan kekeliruan. Ini berarti juga bahwa informasi harus jelas dan
(21)
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secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data
pendukungnya.14

Gambar. 3
Perbadaan Data dan Informasi dalam SIM
Selanjutnya Proses penyajian informasi yang dimulai dari
pengumpulan data, pengolahan, sampai terciptanya informasi, perlu
dikelola dengan baik, direncanakan, diorganisasikan, diawasi sehingga
terbentuk suatu informasi yang efektif, yaitu informasi yang akurat,
relevan, efesien dan lengkap untuk membuat keputusan manajemen.
Apakah informasi mengenai jumlah sapi di peternakan Bolang
masih tetap update hingga satu bulan kedepan?. Atau mungkinkah jika
14

Sadono Sukirno., Wan Sabri Husin., Danny Indrianto., Charles Sianturi., Kurniawan
Saefullah., 2006, Pengantar Bisnis, Jakarta : Kencana, hal. 260.
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data didapat pada tanggal 1 bulan x, disajikan sebagai informasi pada
tanggal 3 bulan x, kemudian dibaca manajer pada tanggal 5 bulan x, dan
bisakah dipastikan bahwa informasi tersebut tetap valid pada tanggal 7
bulan x?.
Proses pengawasan merupakan satu bagian dari sIstem informasi.
Pemeliharaan informasi harus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan
dengan cara pemutahiran data terus menerus berdasar tingkat frekuensi
perubahannya. Suatu informasi akan bernilai bila keuntungan atau
manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan besarnya biaya untuk
mendapatkan informasi tersebut. Informasi tidak dapat ditaksir
keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dari nilai
keefektivitannya.
3. Fungsi, Tugas dan Tujuan SIM
Sistem Informasi Manajemen memiliki dua fungsi. Fungsi
pertama adalah fungsi pengumpulan data baik data internal maupun
eksternal perusahaan secara sistematik dan periodik akan mengalami
penyesuaian, seperti data-data penjualan perusahaan, data barang-barang
perusahaan, data tenaga kerja di dalam perusahaan, laporan modal dan
penjualan dan data lain yang berhubungan. Data-data eksternal meliputi
kecenderungan pasar, kekuatan competitor, perilaku konsumen, hukumhukum dunia bisnis, ketersediaan bahan baku, serta perubahan harga.
Fungsi kedua adalah pemrosesan data menjadi informasi yang
bermanfaat bagi para pengambil keputusan manajemen. Data-data yang
telah dikumpul kemudian dikumpukan, diklasifikasikan, diolah, dan
dianalisis sesuai metode. Hasil dari kedua fungsi ini kemudian disajikan
dalam laporan detail yang membuat informasi-infomasi penting yang
yang dibutuhkan perusahaan, terutama bagi pengambil keputusan dan
manajemen perusahaan. Artinya, data ini berubah menjadi informasi yang
berguna bagi perusahaan agar manajer bisa membuat keputusan untuk
mencapai tujuan perusahaan atau lembaga.
Selain dari dua fungsi utama diatas, Sistem Informasi Manajamen
juga mempunyai tugas lain yang penting. Adapun tugas SIM antara lain
(23)
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sebagai berikut : pengelolaan transaksi, perencanaan operasional,
perencanaan teknis, dan perencanaan Strategis
Langkah pertama SIM akan dikondisikan menyajikan informasi
dalam fungsi pengelolaan transaksi, status harian, dan keadaan lain yang
bersifat rutin. Selanjutnya sistem informasi manajemen akan menyajikan
informasi-informasi sekaligus mendukung kegiatan operasional
perusahaan sehari-hari. Beikutnya sistem informasi manajemen akan
menyajikan informasi untuk perencanaan tekhnis dan mengambilan
keputusan dari para manajer untuk pengendalian operasional perusahaan.
Dan Tugas teraskhir, sistem informasi manajemen akan digunakan untuk
perencanaan strategis dan kebijakan dalam pengambilan keputusan bagi
manajemen puncak.
Tujuan Sistem Informasi Manajemen adalah untuk meningkatkan
efektivitas para manajer yang menggunakan informasi tersbeut.
Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara :
1. Menciptakan berbagai bentuk keputusan-keputusan penting
dalam upaya mencapai kesuksesan lembaga.
2. Mengkoordinir dan menciptakan situasi kondusif di semua
ssemua kegiatan rutin dengan harapan agar supervisi
(pengawasan)menjadi lebih ringan.
3. Memberikan batasan-batasan penting atau menghindari
spekulasi berlebihan dalam usaha untuk menghindari rterjadinya
kerugian.
4. Memberikan penyajian informasi secara rutin kepada manajer
untuk mempermudah manajer dalam membuat keputusan yang
lebih baik secara cepat dan tepat.
Tujuan penting lainnya dari Sistem Informasi Manajemen adalah
untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses
pengambilan keputusan manajerial dan meningkatkan efektivitas sistem
kerjasama antar unit / departemen dalam perusahaan. Agar informasi yang
dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka
analisa sistem harus dimulai dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan
informasi yang dibutuhkan tiap unit dalam perusahaan.
(24)
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Beberapa point penting lainnya dari penjabaran fungsi sistem
informasi antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan aksesbilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan
akurat bagi para pengguna, tanpa mengharuskan adanya perantara.
2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan tekhnis dalam
memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
3. Mengembangkan proses perencanaan dan pengawasan yang efektif.
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendukung sistem informasi.
5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis
dari sistem informasi dan teknologi baru.
7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan
pemeliharaan sistem.
8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksitransaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai
salah satu produk atau pelayanan mereka.
Menurut Davis, B. Gorgon. (1995)15 Ada beberapa Konsep Dasar
Informasi: (1) Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan
lebih berarti bagi yang menerimanya. (2) Sesuatu yang nyata atau
setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang
suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan
bahwa nilai rupiah akan naik, akan mengurangi ketidakpastian mengenai
jadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan.
4. Beberapa Model Sistem Informasi Manajemen
Sebagai panduan, berikut diuraikan beberapa bentuk sistem
informasi manajemenyang banyak dan telah digunakan oleh perusahaan
maupun lembaga lainnya dalam menunjang akttifitas manajemen.
1. Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem ERP ini banyak
digunakan oleh perusahaan besar. Namun, perusahaan dalam skala
kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. ERP biasanya
15
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2.
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5.
6.

7.

8.

9.

digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan
yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan.
Supply Chain Management (SCM). Sistem SCM ini sangat
bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data
seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen,
pengecer sampai konsumen akhir.
Transaction Processing System (TPS). TPS berguna untuk
memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak
dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan
inventaris.
Office Automation System (OAS). Aplikasi ini berguna untuk
memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan
dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap
user di perusahaan. Contohnya seperti email.
Knowledge Work System (KWS). Sistem informasi KWS
mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi/entitas.
Informatic Management System (IMS). IMS berfungsi mendukung
spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS juga dapat
digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan.
Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan
program komputerisasi seperti e-procurement.
Decision Support System (DSS). Sistem ini membantu manajer dalam
mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam
perusahaan. Contohnya seperti link elektronik.
Expert System (ES) dan Artificial Intellegent (AI). Kedua sistem ini
pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk
menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan
tenaga ahli yang telah diprogram kedalamnya. Contohnya, sistem
jadwal mekanik.
Group Decision Support System (GDSS) dan Computer-Support
Collaborative Work System (CSCWS). GDSS hampir sama dengan
DSS, bedanya GDSS mencari solusi permasalahan melalui
pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per
individu. Bisanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario.
Contohnya seperti e-government.
(26)

PRINSPIP-PRINSIP DASAR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

10. Executive Support System (ESS). Sistem ini membantu manajer
berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan
grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Untuk memudahkan dalam
pengelolaan keuangan perusahaan, Anda dapat menggunakan bantuan
Jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online yang berbasis
cloud sehingga data secara otomatis akan tersimpan. Dengan Jurnal,
Anda bisa mendapatkan kemudahan pencatatan untuk keperluan
bisnis kapan pun dan di mana pun. Tidak hanya pencatatan transaksi,
Jurnal juga menyediakan fitur pembuatan faktur secara otomatis,
pelacakan ketersediaan barang, dan manajemen aset yang akan
membantu mengembangakan nilai aset bisnis Anda di masa depan. 16
D. Komputerisasi sebagai Basis Sistem Informasi
Sistem informasi manajemen telah ada jauh sebelum teknologi
informasi yang berbasiskan komputer hadir. Akan tetapi dengan adanya
komputer sebagai salah satu bentuk revolusi dalam teknologi informasi,
komputer telah dengan menakjubkan mampu memproses data secara
cepat dan akurat bahkan menyajikan informasi yang sekiranya dilakukan
secara manual tanpa bantuan komputer memerlukan waktu berhari-hari
bahkan berminggu-minggu.
Dewasa ini, sistem informasi yang digunakan lebih berfokus pada
sistem informasi berbasis komputer (computer-based information system).
Harapan yang ingin diperoleh disini adalah bahwa dengan penggunaan
teknologi informasi atau sistem informasi berbasis komputer, informasi
yang dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu, sehingga
pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien.
Secara teoritis, system informasi bisa berbasis apa saja. Bisa
berbentuk manual, baik lisan maupun tulisan. maupun audia visual..
Seiring dengan perkembangan tekhnologi, system komputerisasi akhirnya
menjadi basis utama yang digunakan dalam penerapan system informasi.
Komputer dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronnik
yang mengolah data, mampu menerima masukan dan kemampuan
16
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menyimpan instruksi instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer
dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat
dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan dengan kesalahankesalahan yang lebih sedikit.
Sistem Informasi Manajemen adalah sekumpulan sistem
informasi yang saling berinteraksi, baik untuk kepentingan operasi atau
kegiatan manajerial.17 Gagasan sebuah sistem informasi yang demikian
itu telah ada sebelum munculnya komputer. Namun komputer membuat
gagasan tersebut menjadi kenyataan. Organisasi selalu membutuhkan
sistem-sistem untuk mengumpulkan mengolah, menyimpan, melihat
kembali, dan menyalurkan informasi. Komputer telah menambahkan
sebuah teknologi baru dan ampuh pada sistem informasi. Akibatnya
sebuah sistem informasi berdasarkan komputer akan betul- betul berbeda
dengan sistem-sistem yang diolah secara manual.18
Sistem informasi manajemen digarnbarkan sebagai sebuah
bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi untuk
pengolahan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya; lapisan
berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung
operasi manajemen sehari-hari; lapisan ketiga terdiri dari sumber daya
sistern informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan
keputusan untuk pengendalian manajemen; dan lapisan puncak terdiri dari
sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan
kebijakan oleh tingkat puncak manajemen.19
Pada dasarnya orang dapat membahas sistem informasi
manajemen tanpa komputer, tetapi adalah kemampuan komputer yang
membuat SIM terwujud. Persoalannya bukan dipakai atau tidaknya
komputer dalam sebuah sistem informasi manajemen, tetapi adalah sejauh
mana berbagai proses akan dikomputerkan. Gagasan sistem informasi
berdasarkan komputer akan berarti membawa sistem pada bentuk
17

George M. Scott. Prinsip-Prinsip Sistem lnformasi Manajemen, Jakarta, Raja Grafindo
Persada. 1997. hal. 69
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automatisasi total. Konsep sistem manusia-mesin menyiratkan bahwa
sebagian tugas yang membutuhkan ketelitian rasa dan termasuk kebijakan
hanya bisa dilaksanakan oleh manusia, dan yang bersifat mekanis dan
verbal atau matematis lebih bisa dilakukan oleh mesin. Manusia dan
mesin dapat membentuk sebuah sistem gabungan dengan hasil yang
diperoleh melalui serangkaian dialog dan interaksi antara komputer dan
seorang manusia pengolah.
Bahwa sebuah system informasi mesdti berdasarkan komputer
akan berarti bahwa para perancang harus memilih pengetahuan yang lebih
mengenai perangkat komputer dan penggunaannya dalam pengolahan
informasi. Konsep manusia-mesin harus merujuk bahwa perancang
sebuah sistem informasi manajemen harus memahami kemampuan
manusia sebagai pengolah dan pegelola informasi dan perilaku manusia
dalam mengambil keputusan. Ini berarti batas kekuasaan computer tidak
melebihi hak yang harus dilakukan oleh manusia.
Raeymon Jr Mcleod (1995)20 menjelaskan bahwa SIM mesti
berbasis computer, ia menjelaskan bahwa Sistem lnformasi Manajemen
(SlM) sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan
informasi bagi para pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para
pemakai biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal atau sub
unit di bawahnya. lnformasi menjelaskan suatu organisasi yang salah satu
sistem utamanya menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi, apa yang
sekarang terjadi, dan apa yang kemungkinannya di masa mendatang.
Mc. Lord jgua menjelaskan bahwa ia menyepakati computer
sebagai alat utama dalam penjelasannya yang mendefinisikan sistem
informasi menajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang
menyediakan informasi bagi beberapa pemakain yang mempunyai
kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu
sistem utamanya mengenai apa yang mungkin terjadi di masa lalu, apa
yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa
depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan

20

Manullang .M, 2002, Pengantar Bisnis, Yogyakarya : UGM Gadjah Mada Press, hal. 25.
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khusus maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk
memecahkan masalah21.
Gordon B. Davis secara lebih jelas mengungkapkan peran
computer dalam sistem informasi manajemen, dimana ia mengatakan
bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah sistem pemakai
yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasioperasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam
sebuah organisasi. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer dan prosedur-prosedur manual, model-model
untuk analisis, perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dan
suatu database.22
Sebagai pelengkap Joseph F Kelly dalam Ety Rochety (2008),
menyebutkan penjelasannya bahwa sistem informasi merupakan
perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang
berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan dan
perolehan kembali, komunikasi,dan penggunaan dan untuk tujuan operasi
manajemen yang efisien dan bagi perencanaan bisnis.23
Dari beberapa pendapat para pakar system manajemen informasi
di atas maka kesimpulan utama yang harus kita sepakati bahwa system
informasi manajemen tetap bergantung dan sangat membutuhkan
perangkat computer sebagai alat bantu dalam mengolah data menjadi
informasi. SIM adalah suatu sistem yang menyediakan informasi kepada
pengelola organisasi yang akan berguna dan menunjang pelaksanaan
tugas-tugas organisasi, bagaimanapun cara dilakukan yang terpenting
adalah bagaimana informasi bisa tersedia.

21

McLeod, R., Jr.. Sistem Informasi Manajemen Jakarta:Prenhallindo, 2001 Hal.
Gordon B. Davis, kerangka dasar Sistem Informasi Manajemen, Jakarta, hal. 3
23
Ety Rocheti, Sistem Informasi Pendidikan, Bumi Aksara, 2008
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.

BAB II. KAJIAN TEORITIS
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
A. Pendefinisian Sistem Informasi Manajemen
3. Pengertian Sistem, Informasi, dan Manejemen
a. Sistem
Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan
unsur atau komponen yang terorganisasi, berinteraksi dan saling
tergantung satu sama lain.
Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling
mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai
tujuan. Dari Wikipedia Indonesia (2008) pengertian sistem diambil
dari asal mula system yang berasal dari bahasa latin (systema) dan
bahasa yunani (sustema). Lebih lanjut pengertiannya adalah sistem
merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdiri atas komponen
atau elemen yang saling berhubungan dan berfungsi memudahkan
aliran informasi, materi atau energy. Istilah demikian sering
digunakan untuk menggambarkan serangkaian entitas yang saling
berinteraksi24
Murdick dalam Yulia (2014), menjelaskan bahwa sistem adalah
seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur
atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-tujuan
bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu
tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi barang.25
Sementara Idochi Anwar menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang
membentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu management,
information dan sistem. Yang dimaksud sistem menurutnya adalah
seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih yang saling
24

Suryo Guritno, Sudaryono, untung Rahardja, Theory and application of IT research,
www.andipublisher .com Hal 301, diakses Tanggal 30 Septemberr 2019 pukul 17.55 wib
25
Yulia Djahir, Dewi Pratita, Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen, Deepublish,
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berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, untuk
mencapai tujuan bersama. Sekolah misalnya dapat di pandang
sebagai bagian dari perumahan yang khusus dipakai untuk belajar
oleh para siswa atau sekolah itu juga di pandang sebagai satu
kesatuan tempat belajar para siswa yang mempunyai kaitan dengan
lingkungannya. Cara memandang inilah yang disebut cara
memandang secara sistem atau memikirkan sekolah itu sebagai
sistem.
Sistem yang bisa diidentifikasi, cenderung memiliki sistem yang
lebih kecil dibawahnya, atau bisa disebut sebagai subsistem. Hersey
(1978), membagi organisasi menjadi empat sub sistem yaitu sub
sistem struktur, teknologi, manusia dan informasi dengan tujuan ada
di tengah-tengah. Pendekatan sistem dalam proses manajemen
dilakukan, dengan harapan agar pengelolaan data dapat
menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat setelah melalui
analisis yang rasional dan ilmiah.
Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan
& saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk
mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut kamus Webster's
Unabridged lebih mendekati dengan keperluan. Bahwa sistem adalah
elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan
atau organisasi. 26
Pengertian sistem juga disampaikan oleh beberapa ahli
sebagaimana yang dikutip oleh Eti Rochaety (2005)27 yaitu:

a. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan
saling mempengaruhi dalam satu lingkaran tertentu. (Ludwig,
1997)
b. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan
untuk mencapai suatu tujuan. (A. Rapoport, 1997)

26

Zulkifli Amsyah. Manajemen Sistem Informasi. hal. 27
Ety Rocaety, dkk, system Informasi Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2005) hal 2-3
27
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c. Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara
bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. (Gordon B.
Davis, 1995)
d. Sistem yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk
mencapai suatu tujuan. (Raymond McLeod, 2001)
e. William A. Shorde (1995) dalam bukunya Organization and
Management menyebutkan ada sekitar enam siri sebuah sitem,
yaitu perilaku berdasarkan tujuan tertentu, keseluruhan,
keterbukaan, terjadii transformasi, terjadi korelasi, memiliki
mekanisme kontrol artinya terdapat kekuatan yang
mempersatukan
dan
mempertahankan
sistem
yang
bersangkutan.
f. Gordon B. Davis (1984) menyatakan bahwa: “Sebuah sistem
terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan ynag
beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau
maksud”. 28
g. Raymond Mcleod menyatakan “Sistem adalah himpunan dari
unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk sautu
kesatuan yang utuh dan terpadu” 29
h. Jerry FitzGerald, menyatakan “Sistem adalah suatu jaringan
kerja dari prosedur-prosedur yang saling behubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”30
Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan
pengertian sistem adalah kumpulan elemen-elemen atau bagian

28

Gordon B. Davis, Margrethe H. Olson Managemen Information System: Conceptual
Foundations, structure, and Development. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, International
Student Edition, 1984, hal 5
29
Raymond McLeod, Jr, Management Information System A Study Of Computer-Base
Information System 6 th edition, by Prentice-Hall, Inc 1992
30

Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald, Warren D. Stallings, Jr.. Fundamentals of Systems
Analysis (edisi kedau; New York: Jhon Willy & Sons, 1981), hal 5.
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elemen yang saling berinteraksi, berhubungan, saling berpengaruh,
dan beroperasi secara sama dalam mencapai suatu tujuan.
b.

Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berarti bagi yang menerimanya. Menurut Raymond Mcleod dalam
Pidarta (1998) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi
bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Secara umum
informasi dapat di definisikan sebagai hasil pengolahan data dalam
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimannya. 31
Informasi menjelaskan suatu organisasi yang salah satu sistem
utamanya menjelaskan mengenai apa yang terjadi, apa yang sekarang
terjadi, dan apa kemungkinannya di masa mendatang.
Menurut Shrode dan Voich (1994), informasi merupakan sumber
dasar bagi organisasi dan esensial agar operasionalisasi dan
manajemen berfungsi secara efektif. (Aceng Muhtaram Mirfani,
2010). Secara sederhana sistem informasi merupakan sarana yang
tepat yang dapat mengantarkan informasi lembaga dan
mengkoordinasikan segenap aspek kebutuhan pegawai. Dengan
adanya sistem informasi, informasi yang ada tersusun dengan baik,
sehingga sesuai dengan kebutuhan pegawai. Artinya mutu informasi
mempunyai peran signifikan, karena dapat membantu menyajikan
data yang akurat, cepat dan tepat waktu.32
Menurut Martino (1968:37-38), Dalam Soejono Trimo, esensi
suatu informasi itu merupakan suatu produk atau hasil dari suatu
proses. Proses itu sendiri terdiri atas kegiatan-kegiatan mulai dari
mengumpulkan data, menyusun serta menghubung-hubungkan
mereka,
meringkas,
mengambil
intisarinya,
dan
menginterpretasikannya sesuai dengan persepsi si penerima. Semua
kegiatan tadi harus mengarah kepada pemberian manfaat begi si
31

Pidarta, Mede (1998), Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 23
Riska Azizah dkk, Jurnal Adpend Kontribusi Mutu Informasi terhadap Efektivitas Kerja
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penerima agar menjadi informasi. Oleh karena itu, informasi
didefinisikan sebagai secercah pengetahuan yang berisi suatu unsur
(surprise). Disamping itu, sebagaimana yang tersirat dalam istilah
informasi itu terdapat suatu konsep arus artinya ia mengalir dari suatu
orang kepada orang yang lain, baik di dalam organisasi / korporasi
maupun dari dan ke luar organisasi.33
Dari berbagai pendapat di atas maka yang dimaksud dengan
informasi adalah hasil akhir dari serangkaian proses aktifitas
pengumpulan data, pengolahan, dan penginterprestasian yang
dengannya dapat digunakan sebagai alasan untuk membuat keputusan
pengembangan suatu organisasi.
Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyatan yang
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.
Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Data
merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak
sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode
untuk menghasilkan informasi.
Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi,
penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu
keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu
tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali.
Fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi manejer atau pengguna
lainnya
2. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan
keputusan dari para manajer, karena sifat informasi yang telah
memberikan gambaran kepastian situasi.
Informasi yang berkualitas harus akurat, tepat pada waktunya
dan relevan, maksudnya adalah :
a.

Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahankesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan.

33
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b.

c.

Tepat waktu berarti informasi yang datang pada penerima
tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah using tidak
akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupalan
landasan di dalam pengambilan keputusan.
Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat
untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap
orang berbeda-beda.

Nilai informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya
mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila
manfaatnya
lebih
efektif
dibandingkan
dengan
biaya
mendapatkannya. Pengukuran nilai informasi dibiasanya
dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit.
Umur informasi, kapan atau sampai kapan sebuah informasi
memiliki nilai atau arti bagi penggunaanya. Ada condition
informasion (mengacu pada titik waktu tertentu) dan operating
information (menyatakan suatu perubahan pada suatu range waktu).
c. Manajemen
Manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam Johar Arifin
(2007:8) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan
tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan dan masyarakat. 34
Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara
universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi
untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe
organisasi profit maupun non prafit. Definisi manajemen yg
dikemukakan oleh Ricahrd L Daft (2003)35 sebagai berikut:
"Management is tfu attainrnent of organizational goals in on ffictive
and eficiew mryter through planning organizing leading and
controlling orgonizational resottrces". Pendapat tersebut kurang
lebih mempunyai pengertian bahwa manajemen merupakan
pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien
34

Johar arifin, A Fauzi, Aplikasi Excel dalam Aspek Kuantitatif Manajemen Sumberdaya
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lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan
sumberdaya organisasi.
Plunket dkk, (2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai “Ore
or more monoger individually ond collectively setting ond
achieving goals by excrcising related functians (plannW organizing
staffing leading and contro lling) and coordinating v mious n$ ource
s (information mde rial s morrey and peaple)". Pendapat tersebut
mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih
manajer yang secara pribadi maupun bersama-sama menyusun dan
mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait
(perencanaan pengorgnisasian penyusunan staf pengarahan dan
pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi
material uang dan orang). 36
Lewis dkk (2004:5) mendefinisikan manajemen sebagai : "the
process of administering ond coordinating resources effectively ond
effrciently in an effort to ochieve the goals of the organization."
yang berarti bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan
mengkoordinasi sumber daya-sumber daya secara efeklif dan efisien
sebaga usaha utk mencapai tujuan organisasi.37
Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko
(2000:8)38 manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan
pekerjaan melalui orang lain. Defrnisi ini mengandung arti bahwa
para manejer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan
orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin
diperlukan.
Atmosudirjo (1986 : 158) menjelaskan manajemen secara
umum artinya pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan
suatu prapta (objective) atau tujuan-tujuan tertentu dalam
Manajemen Sistem Informasi. Sedangkan menurut Siagian (1989 :5)
Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau
36
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keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka
pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
Menurut Terry dalam Manullang (2005) manajemen adalah
pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan
mempergunakan kegiatan orang lain. Jadi dapat disimpulkan
manajemen adalah suatu pengendalian dan pengawasan kegiatan /
aktivitas orang atau kelompok orang dalam mencapai suatu tujuan
tertentu.
Manajemen memiliki tugas untuk melaksanakan semua
kegiatan yang dibebankan organisasi kepadanya. Dengan demikian
terjadilah pembagian tugas oleh pemimpin kepada bawahannya
untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak sebatas itu, manajemen
akan meliputi pula pengawasan agar proses organisasi berjalan
sesuai dengan tujuan kegiatan.
4. Definisi SIM Menurut Para Ahli
Tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah
supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan
keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin
maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga selanjutnya secara
tekhnis dapat disampaikan bahwa SIM adalah suatu sistem yang
menyediakan informasi kepada pengelola organisasi yang akan berguna
dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Davide Kroenke menyatakan bahwa Sistem Informasi manajemen
adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang
efektif dalam organisasi-organisasi. Pendapat ini diperjelas Stoner
dengan mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan
metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu
kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan
dan membuat organiasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi
secara efektif dan pengendalian.
Ibnu Syamsi secara lebih detail menjelaskan system informasi
sebagai suatu system jaringan dimana ia mengungkapkan bahwa sistem
informasi manajemen adalah jaringan informasi yang diperlukan
(38)
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pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil
keputusan, dimana sitem informasi manajemen disamping diperlukan
oleh pimpinan, juga dibutuhkan seluruh anggota organisasi yang
dipimpinya.
Padangan lain dijelaskan oleh Gershner Cross yang mengatakan
sistem informasi manajemen yang terjadi merupakan gabungan yang
amat teratur dari pegawai, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas yang
melakukan penyimpanan, pengambilan, pengolahan, pengiriman dan
peragaan data yang semuanya sebagai tanggapan terhadap kebutuhankebutuhan para pembuatan keputusan pada semua tingkat organisasi
dalam perusahaan.
Sherman Blumenthal mendefinisikan system informasi manajeman
sebagai suatu sistem keterangan yang mencangkup sarana-sarana untuk
menghimpun, menyimpan, memperbaharui dan mengambil data maupun
berbagai sarana untuk mengubah data menjadi informasi untuk
dipergunakan manusia.
Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulan bahwa sistem
informasi manajemen merupakan jaringan prosedural pengolahan data
yang dikembangkan dalam suatu organisasi sebagai persiapan informasi
kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.
Sistem merupakan suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang
satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi mencapai suatu
tujuan tertentu di dalam suatu lingkungan, sedangkan informasi
merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti
bagi penerimanya dan manajemen adalah ketatalaksanaan proses
penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem
Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem manusia atau mesin
yang terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsifungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam
organisasi. SIM juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam
manajemen untuk mengumpulkan data dan menyajikan informasi sebagai
landasan untuk pengambilan keputusan perusahaan.
SIM berfungsi untuk memadukan pikiran dan tindakan para
pimpinan dalam menangani organisasi karena di dasarkan kepada
(39)
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informasi yang disusun secara sistem. Murdick (1982, hlm. 23) secara
terinci mengemukakan tujuan SIM itu adalah untuk meningkatkan
manajemen yang didasarkan kepada berita setempat-setempat/sepotongsepotong, instuisi dan pemecahan masalah yang terisolasi kepada
manajemen yang didasarkan kepada informasi secara sistem, pemrosesan
data secara sempurna dengan alat-alat canggih dan pemecahan masalah
secara sistem.
Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen dapat pula
didefinisikan sebagai jaringan yang tersistematis dalam pengelolaan dan
pengolahan data dengan maksud menghasilkan informasi untuk diberikan
kepada pihak manajemen setiap waktu sebagai dasar pembuatan
keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Gordon Davis (1994), mengartikan sistem informasi manajemen
sebagai sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan
informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan
keputusan dalam sebuah organisasi. Selain Gordon, beberapa ahli lainnya
telah memberikan rumusan dan definisi tentang sistem informasi
manajemen, antara lain :
1. SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang
menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai
kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah
satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu,
apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di
masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan
periodik, laporan khusus dan output dari simulasi matematika.
Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat
mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah (Mc. Leod,
1995)
2. SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yag
akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah
proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat
melakukan fungsi perencanaan , operasi secara efektif dan
pengendalian (Stoner, 1996)
(40)

PRINSPIP-PRINSIP DASAR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

B. Pendalaman Materi
1. Pengambilan Keputusan
Tujuan Penting dalam SIM adalah agar para manajer bisa membuat
keputusan berdasarkan sajian informasi SIM. Pengambilan keputusan
(decision making) dilakukan dengan membuat penilaian dan menjatuhkan
pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan
pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap
yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan, Tahapan tersebut
bisa saja meliputi indentifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang
akan dipilih dan sampai ada pengambilan keputusan yang terbaik.
Sondang P. Siagian (2008) mendefinisikan pengambilan keputusan
adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan
faktra-faktra dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang
dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan
tindakan yang paling tepat39.
Beberapa Pengertian Pengambilan
Keputusan Menurut Para Ahli, Sebagai Berikut:
1.

2.

3.

4.

39

G. R. Terry : Mengemukakan bahwa pengambilan
keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan
kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang
mungkin.
P. Siagian : Pengambilan keputusan adalah suatu
pendekatan
sistematis
terhadap
suatu
masalah,pengumpulan fakta dan data.
Horold dan Cyril O’Donnell : Mereka mengatakan bahwa
pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara
alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari
perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada
jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat
dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.
Claude S. Goerge, Jr : Mengatakan proses pengambilan
keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa

Siagian, P. Sondang, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara,. 2008), hlm.39.
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suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk
pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah
alternatif. Contoh kasus dalam tipe-tipe proses
pengambilan keputusan : Dalam sepanjang hidupnya
manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau
alternatif dan pengambilan keputusan.
Malayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa pengambilan keptusan
adalah suatu proses penentuan keptuusan yuang terbaik dari sejumlah
alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan
datang.
Menurut Shrode dan Voich, informasi merupakan sumber dasar
bagi organisasi dan esensial agar operasionalisasi dan manajemen
berfungsi secara efektif. Sedangkan Gordon Davis, mengartikan sistem
informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia-mesin yang terpadu
untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen
dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.40
2. Lebih Jauh tentang Informasi
Informasi dapat dianggap sebagai dayung yang menggerakkan
perahu seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat
penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan perusahaan
tersebut, maka terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi
sebuah perusahaan. Bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu
tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol
sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis
sangat tertanggu yang bermuara pada kehancuran perusahaan terbut.
Sistem informasi yang bekerja tidak optimal sering diakibatkan
oleh sistem yang terlalu banyak berisi informasi tidak bermanfaat atau
bisa juga over data Memahami konsep dasar informasi sangat penting
untuk menghasilkan sistem informasi yang efektif (effective business
system). Menyiapkan langkah yang tepat serta metode yang terukur dalam
40

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan, 2008, Bandung : Alfabeta, hal. 163-165.
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menyediakan informasi berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem
baru yang lebih bervisi.
Menurut The Liang Gie (1976) system informasi merupakan
keseluruhan jalinan hubungan dan jaringan lalulintas keteranganketerangan dalam organisasi mulai dari sumber yang malahirkan bahan
keterangan malalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan sampai
penyebaranya kepada para pejabat yang berkepentingan dapat
melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan untuk keperluan
pembuatan keputusan yang tepat.
Sistem lnformasi Manajemen berisi “serangkaian sub-sistem
informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional mampu
menstransformasikan data sehingga menjadi informasi dengan berbagai
cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat
manajer”. Beberapa poin yang perlu dipahami mengenai sistem informasi
manajemen adalah:
a. Sistem lnformasi Manajemen bersifat menyeluruh, mencakup sistem
informasi formal maupun informal, manual maupun automatis.
Manajer adalah komponen yang terpenting dalam Sistem lnformasi
yang dengan pikirannya akan memproses dan menyebarkan informasi
dan berinteraksi dengan elemen-elemen lain.
b. Sistem lnformasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem,
yangsaling bekerjasama dalam mendukung tercapainya sasaran
Sistem lnformasi Manajemen.
c. Sistem lnformasi Manajemen dikoordinasikan secara terpusat untuk
menjamin bahwa data yang diproses dapat dioperasikan secara
terencana dan bersama. Ini sebagai jalan untuk mengkondisikan
bahwa informasi melewati dan menuju sub-sistem yang diperlukan,
agar sistem informasi bekerja secara efisien.
d. Sistem lnformasi Manajemen terintegrasi secara rasional. Sub- sistem
dalam Sistem lnformasi Manajemen adalah terintegrasi (terpadu)
sehingga kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan
yang lainnya.
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e. Sistem lnformasi Manajemen mentransformasikan data ke dalam
informasi. Apabila data diolah dan berguna bagi manajer untuk tujuan
tertentu, maka ia akan menjadi informasi.
f. Sistem lnformasi Manajemen mampu meningkatkan produktivitas,
antara lain dengan kemampuan melaksanakan tugas rutin seperti,
penyajian dokumen dengan efisien, mampu memberikan layanan bagi
organisasi intern dan ekstern, serta mampu meningkatkan kemampuan
manajer untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terduga.
g. Sistem lnformasi Manajemen sesuai dengan gaya manajer. Sistem
lnformasi Manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan
gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya. Para
perancang sistem yang akan mengembangkan Sistem lnformasi
Manajemen hendaknya mempertimbangkan faktor pengguna
(manajer) dengan cermatagar sim bisa efektif.
Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai
orang, tempat dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan
sekitar organisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti yaitu data
yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan
fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi atau peristiwa yang
terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak
dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan
harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam
pengambilan keputusan. Informasi harus dikelola dengan baik dan
memadai agar memberikan manfaat yang maksimal.
Penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi
dimaksudkan untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan,
khususnya bagi para pengguna informasi dari berbagai tingkatan
manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh para pengguna
informasi dari bebagai tingkatan manajemen ini biasa disebut sebagai
Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi (processing), dan
keluaran (output). Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang
dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian
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operasi, analisis permasalahan dan menciptakan produk atau jasa baru.
Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan mentah (raw data), baik
yang diperoleh dari bahan maupun dari lingkungan sekitar organisasi.
Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi
bentuk yang lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan
untuk mentrasfer informasi yang diproses kepada pihak-pihak atau
aktivitas-aktivitas yang akan menggunakan. Sistem informasi juga
membutuhkan umpan balik (feedback), yaitu untuk dasar evaluasi dan
perbaikan di tahap input berikutnya.
Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolahdalam
suatu proses tertentu sehingga memiliki makna (worth). Sedangkan data
adalah fakta atau fenomena yang belum dianalisis, seperti jumlah, angka,
nama, lambang yang menggambarkan suatu objek atau situasi. Apabila
data yang masuk telah diproses maka ia menjadi informasi yang akan
memiliki arti bagi pengambilan keputusan, baik menyangkut kegiatan
organisasi maupun manajerial. Untuk menghasilkan ini, hal yang perlu
mendapat perhatian dalam SIM adalah : (1) Pengiidentifikasi jenis data
yang dibutuhkan dan peruntukannya, dan (2) Perlu mengkomunikasikan
informasi secara tepat, dan cepat sebelum invalid.
Ada beberapa persyaratan agar informasi yang dibutuhkan itu
dapat berfungsi, bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pengguna
lainnya, yaitu : lengkap, jelas, tepat waktu, dan satu kesatuan informasi.
Dengan demikian jelas bahwa SIM yang efektif dapat
memperlancar manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi.
Pertanyaanya adalah SIM yang efektif itu bagaimana ? SIM yang efektif
yaitu SIM yang dapat berfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan
disediakannya informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam
jumlah, kualitas, waktu, maupun biaya. Informasi yang berlebihan dan
tidak akurat dan tidak tepat waktu, selain biayanya mahal, juga tidak
berguna.
Konsep sistem informasi manajemen yang ideal dijalankan akan
memperlihatkan beberapa karakteristik antara lain:
1. Dijalankan unit khusus sebagai pengelola SIM.
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2. Memperlihatkan serangkaian proses terpadu yang mencangkup :
pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan data, pengambilan data,
dan penybaran informasi.
3. Memperlihatkan ciri sebagai jalinan lintas data dan informasi dari
setiap bagian di dalam organisasi.
4. Sebagai penghubung antar bagian dalam organisasi dalam hal
penggunaan data dan informasi (terkoneksi)

(46)
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BAB III. PEMBAHASAN
Membangun Sistem Informasi Manajemen
A. Konsep Dasar SIM
3. Konsep SIM
Proses pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen secara sederhana
dapat diuraikan melewati langkah-langkah sebagai berikut : (1) Ada data
yang akan diolah, (2). Ada instrumen untuk mengolah data tersebut, (3).
Ada mekanisme dalam pengolahan data, (4). Data yang telah diolah akan
menjadi informasi, (5). Informasi disajikan kepada pengguna, (6).
Pengguna informasi akan menggunakan sesuai tujuannya.
Untuk mengembangkan SIM, sejak awal perancang harus
memikirkan konsep penting yang harus dipenuhi untuk menghasilkan
suatu SIM yang berdayaguna. Ada lima (5) konsep dasar Sistem
Informasi Manajemen yang ideal yaitu :
1. Konsep Informasi. Informasi merupakan hasil kerja dari sistem
informasi manajemen. Informasi diperoleh dari kumpulan data-data
mentah baik yang berasal dari dalam lembaga maupun data dari luar.
Data ini diolah, diproses oleh sistem untuk kemudian menghasilkan
informasi. Informasi yang dihasilkan harus memenuhi syarat sebagai
informasi berkualitas karena informasi yang tidak berkualitas tidak
akan banyak membantu kebutuhan lembaga terlebih dalam
pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dari data yang salah
sangat berbahaya. Informasi yang berguna biasanya memiliki ciri
relevan, akurat, tepat waktu, dan bisa dipertanggung jawabkan.
2. Konsep Pelaksana (Sumberdaya). Sistem informasi manajemen
dirancang sedemikian rupa oleh manusia sehingga sistem tersebut bisa
menghasilkan apa yang dibutuhkan yaitu informasi. Manusialah yang
bertindak sebagai perancang, pelaku, yang mengoperasikan dan yang
menggunakan. Dibutuhkan banyak orang yang terlibat dalam
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merancang hingga menjalankan sistem informasi manajemen. Karena
system pengolahan terdiri dari bagian-bagian berbeda yang saling
berhubungan. Masing-masing memiliki tugas sendiri yang terhubung
dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dan
terintegrasi dalam system manusia-mesin.
3. Konsep Sistem. Sistem dapat dijelaskan sebagai gabungan elemen
atau dapat disebut sebagai kumpulan beberapa subsistem yang
menjalankan tugasnya masing-masing dan saling terintegrasi,
terhubung satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan
untuk satu tujuan. Subsistem-subsistem akan melakukan tugas masing
masing dalam satu sistem besar. Ada subsistem yang bertugas
mengumpulkan data, melakukan ferivikasi data, ada sistem pengolah
data, ada pula sistem lain yang bertugas memberi hasil akhir dari
pegnolahan tersebut hingga menghasilkan sebuah informasi yang
berguna bagi para pemakainya. Konsep sistem merupakan suatu unit
kerja yang ada pada suatu organisasi-organisasi yang membutuhkan
data dan informasi dari berbagai sumber baik dari luar oraganisasi
maupun dari dalam organisasi itu sendiri atau termasuk yang
bersumber dari unit-unit kerja lain dari organisasi tersebut. Dapat
dijelaskan bahwa dalam satu organisasi terdapat lalu lintas arus
informasi yang berjalan dari satu unit ke unit lainnya, agar masingmasing unit dapat bekerja mencapai tujuan masing-masing untuk
kemudian secara bersama- sama dan bekerjasama untuk saling
mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Kerjasama yang
dimaksudkan sebagai dukungan terhadap kegiatan organisasi bisa
dijelaskan sebagai suatu sistem kerja sama dalam mengelola informasi
dalam satu organisasi dalam satu lokasi kantor yang sama. Kerjasama
antara kantor pusat dan kantor-kantor cabang atau kantor-kantor
perwakilan, serta antara kantor cabang atau perwakilan dengan cabang
atau perwakilan lain-lainnya dalam lingkup organisasi yang sama
harus berjalan dengan lancar. Pada umunnya setiap sistem terdiri dari
Tiga elemen subsistem tersebut. Yang dimaksud dengan sistem di sini
adalah semua kegiatan yang menggunakan pendekatan sistem,
termasuk subsistem, subsubsistem, dan seterusnya, Kesemua sistem
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tersebut mempunyai empat elemen. Contohnya adalah sistem dan
subsistem pada perusahaan produksi barang (manufacturing company).
Di sini terlihat bahwa masukannya adalah bahan mentah, pngolaannya
dilakukan dengan menggunakan fasilitas pabrik keluarannya adalah
barang jadi, dan umpan baliknya adalah terdiri dari usul perbaikan
yang diberikan oleh unit pengawasan mutu dari perusahaan
bersangkutan atau dari para pelanggan.41
4. Konsep Organisasi Manajemen. Sesuai namanya, sistem informasi
manajemen berada dalam lingkup organisasi manajemen perusahaan.
Sebuah perusahaan tentu memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah
menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, meningkatkan
kemakmuran pemiliknya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut,
dibentuklah organisasi manajemen untuk menjalankan operasional
perusahaan. Manajemen akan mengelola perusahaan untuk mencapai
tujuan. Manajemen akan memaksimalkan fungsinya seperti
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan
operasional perusahaan. Manajemen membutuhkan informasi untuk
melaksanakan tugasnya, maka sistem informasi manajemen akan
menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk semua elemen
organisasi manajemen, mulai dari lapisan bawah hingga manajemen
lapisan puncak.
5. Konsep Pengambilan Keputusan. Tujuan utama sistem informasi
manajemen adalah menghasilkan informasi, terlepas bagaimana cara
sistem tersebut bekerja untuk menghasilkan informasi yang
dibutuhkan. Konsep pengambilan keputusan adalah konsep yang
memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi
manajemen untuk dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam
pengambilan keputusan. Misalnya, manajemen keuangan akan
merencanakan melakukan efisiensi biaya, penghematan terhadap
pengeluaran yang mungkin masih bisa ditunda, bisa dihilangkan atau
tidak menghasilkan keuntungan yang sepadan. Untuk melakukannya,
41

Zulkifli Alamsyah. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
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manajemen keuangan memerlukan informasi mengenai bagian
pengeluaran yang mana yang harus dilakukan penghematan. Pos pos
mana yang bisa ditunda pengeluarannya, pengeluaran seperti apa yang
tidak bermanfaat, atau pos mana yang manfaatnya terlalu kecil
daripada baiya yang dikeluarkan. Sistem informasi manajemen akan
membantu manajemen keuangan tersebut untuk mendapatkan
informasi mengenai hal hal tersebut. Dengan informasi, manajemen
keuangan akan mengambil keputusan yang terarah, tidak akan salah,
atau meminimalkan kesalahan dalam melakukan efisiensi pengeluaran.
4. Komponen-komponen dalam SIM
Sistem informasi terdiri dari sekelompok komponen yang saling
berhubungan, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan
menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi
yang teratur.

Gambar 4.
Komponen Sistem Informasi versi / sumber J.O Brien42

42
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Media Jakarta Hal. 17
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Sadono Sukirno,dkk (2006) menjelaskan, bagi perusahaanperusahaan besar, kepetingan sistem informasi manajemen rasanya sudah
tidak dapat diabaikan. Sistem informasi menajemen di beberapa
perusahaan besar setidak-tidaknya memiliki lima (5) komponen (system),
yaitu : 43
1. Sistem Pemprosesan Data (Data Proscesing System).
Dimana sistem ini merupakan sub-sistem dari SIM yang melakukan
proses penyesuaian (update) atas berbagai database yang terdapat dalam
perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk informasi terkini
sebagaimana dibutuhkan oleh manajemen perusahaan. Sistem
pemprosesan data ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu batch
processing dan online processing. Pemprosesan data secara batch adalah
pengupdatean database melalui pengumpulan data pada satu periode
tertentu untuk kemudian dilakukan update pada satu waktu tertentu secara
serentak. Pemprosesan data secara online adalah pendekatan yang
melakukan update terus-menerus mengikuti proses pemasukan data yang
terbaru.
2. Sistem Pelaporan Manajemen (Management Reporting System).
Sistem pelaporan manajemen mengumpulkan data untuk kemudian
diproses untuk menghasilkan informasi atau laporan yang diperlukan oleh
manajer dalam menentukan perencanaan dan mengambil keputusan.
Beberapa jenis pelaporan manajemen yang sudah dikenal dan dinyatakan,
sebagai berikut :
a. Laporan Detail (Detail Report). Laporan yang memuat informasi.
detail dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan
berdasarkan waktunya serta informasi detail lainnya.
b. Laporan Ringkas (Summary Report). Laporan ini memuat
beberapa informasi penting yang diperlukan, yaitu pada
manajemen pada level yang lebih tinggi.
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c. Laporan Pengecualian (Exception Report). Merupakan laporan
yang menyampaikan beberapa penyimpangan atas standar tertentu
yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
d. Laporan Atas Permintaan (On Demand Report). Laporan ini
dilaporkan atas dasar permintaan saja.
3. Sistem Pendukung Dalam Pengambilan Keputusan
(Decision Support System)
Sistem ini secara terprogram mampu menjawab beberapa kasus
dalam perusahaan yang menyangkut jawaban atas pertanyaan “bagaimana
apabila”. Decision Support System dapat dikatakan sebagai sistem
komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil
keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Tujuan dari
Decision Support System (DSS) antara lain adalah : Membantu manajer
membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur,
Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya, dan
Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan seorang manajer dari
pada efisiensinya.
Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan antara lain adalah :
Kegiatan intelijen, Kegiatan merancang, dan Kegiatan memilih dan
menelaah. Kegiatan intelijen ini merupakan kegiatan mengamati
lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki.
Kegiatan ini merupakan tahapan dalam perkembangan cara berfikir.
Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem
informasi, dimana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi
internal maupun eksternal sehingga seorang manajer dapat mengambil
sebuah keputusan dengan tepat. Kegiatan merancang merupakan sebuah
kegiatan untuk menemukan, mengembangkan dan menganalisis berbagai
alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap perancangan ini
meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan
alternatif. Pertimbangan-pertimbangan utama telah diperkenalkan oleh
Simon untuk melakukan tahapan ini, apakah situasi keputusan ini
terprogram atau tidak. Sedangkan kegiatan memilih dan menelaah ini
digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa
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yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah
dipilih.
4. Sistem Otomatisasi Kantor (Office Automatic System)
Otomatisasi sangat berkaitan erat dengan mekanisasi dan
komputerisasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa otomatisasi berarti
penggunaan alat-alat mekanis dan lebih khususnya komputer. Dengan
kata lain, membahas otomatisasi berarti mengupas berbagai peralatan
mekanis dan komputer, tentu saja dengan tetap memperhatikan
relevansinya dengan objek yang diotomatisasi, dalam hal ini perkantoran.
Terkait kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan (services) dalam
perolehan,
pencatatan,
penyimpanan,
penganalisaan,
dan
pengkomunikasian informasi. Cakupan aktivitas perkantoran meliputi
kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, pembuatan dan pengolahan naskah
(word processing); penyajian (display), pengelompokan/sortir, dan
kalkulasi data (spreadsheet), pengelolaan database, melakukan perjanjian,
pertemuan, dan penjadwalan (appointment); presentasi, korespondensi,
dokumentasi, dan sebagainya.
Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual
peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada
fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis
khususnya komputer. Waluyo menegaskan bahwa era otomatisasi
perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi
informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran.
Sistem Otomatisasi Kantor ini merupakan sistem komunikasi.
Komunikasi dalam perusahaan dan kantor pada masa ini memanfaatkan
jaringan komputer untuk melakukan komunikasi satu sama lain melalui
komputer yang terkoneksi melalui jaringan tertentu. Diantara sistem
aplikasi ini adalah :
a) Sistem Pemprosesan Kata (Word Processing System), yaitu
sistem untuk mengirimkan pesan-pesan kepada pegawai-pegawai.
b) Sistem Surat Elektronik (E-mail System), yaitu sistem untuk
melakukan komunikasi secara langsung kepada staf lain sekalipun
berbeda ruangan atau tempat.
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c) Sistem Penjadwalan Departemen (Departement Scheduling
System), yaitu sistem untuk melakukan penjadwalan pertemuan
dan berbagai aktivitas dalam sebuah perusahaan.
d) Telepon Seluler (Celuler Phone), yaitu jasa pemakaian telepon
yang bisa digunakan dan dihubungkan dimanapun seseorang
berada.
e) Sistem Peranta (Pager System), yaitu jasa pengiriman pesan
singkat melalui operator tertentu.
5. Sistem Pintar (Expert System)
Sistem pintar adalah sistem komputer yang memberikan
informasi kepada manajer hal-hal yang biasanya dibutuhkan dan
diperoleh dari seorang pakar atau konsultan. Ilmu kecerdasan buatan
merupakan salah satu diantaranya. Kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence) adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana membuat suatu
peralatan (mesin) sedemikian rupa sehingga menyerupai kepandaian
manusia. Dimana bekerja berdasarkan simbol-simbol dan metoda nonalgoritmik guna memecahkan suatu persoalan Sistem Pakar (Expert
System) adalah bagian dari ilmu kecerdasan buatan dimana berupa
perangkat lunak komputer yang mempunyai keahliah tertentu. Keahlian
yang dimilikinya bersumber pada ilmu pengetahuan (knowledge) dan
ditambah dengan pengalaman praktis yang dimiliki oleh seorang pakar
(Expert).
Dengan kemampuan demikian, Sistem Pintar akan sangat berguna
sebagai alat bantu (tool) dalam menyelesaikan masalah yang rumit dengan
suatu pengelolaan instrumentasi alat ukur dari suatu sistem akuisisi data.
Sistem akuisisi data adalah suatu sistem perolehan data dari suatu
pengukuran, data yang diperoleh disimpan dalam komputer untuk
pengolahan lebih lanjut.
Sistem akuisisi data terdiri dari pengukuran, pengumpulan dan
pengolahan data. Elemen dasar pada sistem ini yaitu sensor, alat ukur
elektronik (instrumentasi), antarmuka (interface) dan perangkat
komputer. Untuk mendapatkan hasil yang baik dari sistem ini diperlukan
pula kualitas dan tingkat kondisi yang "sehat" (baik) dari setiap elemen.
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Dengan demikian diperlukan adanya pengelolaan dan perawatan
elemen sistem dengan benar dan baik. Pengelolaan ini akan menjadi rumit
seiring dengan jumlah dan macam dari elemen. Sistem yang dirancang ini
adalah suatu alat bantu yaitu berupa perangkat lunak yang dijalankan di
komputer sistem akuisisi tersebut.
Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu
perkembangan teknologis. SIM berhubungan dengan organisasi dan
dengan manusia pengolahnya. Oleh sebab itu pemahaman utuh terhadap
sistem informasi keorganisasian berdasarkan komputer harus juga
termasuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi,
pemakaian informasi, dan nilai informasi.44
Konsep

Penjelasan

lnformasi

Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian. Yaitu sehubungan
dengan waktu dan mutu.

Manusia sebagai
pengolah informasi

Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan
keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar
rancangan mereka.
Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka
konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang ancangan pada
pengembangan sistem informasi.
Sistem informasi berada didalam sebuah organisasi dan dirancang
untuk mendukung fungsi manajemen.
Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional
terhadap optimasi, tetapi juga teori keprilakuan pengarnbilan
keputusan dalam organisasi.
Informasi rnengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan
menentukan nilai informasi.

Konsep sistem

Konsep organisasi dan
manajemen
Konsep pengambilan
keputusan
Nilai informasi

Gambar 5.
Konsep pokok dan Penjelasan SIM (Model Tabel Z. Amsyah)

Sebuah organisasi yang memiliki sistem informasi yang terancang
baik secara umum akan memiliki keunggulan posisi dalam persaingan
atas organisasi yang sistemnya lebih lemah. Sebuah anggapan yang
mendasar menyatakan bahwa sistem informasi menambah nilai suatu
organisasi. Informasi dipandang sebagai suatu sumberdaya seperti halnya
dengan tanah, buruh dan modal. Informasi bukan barang bebas. Ia harus
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diperoleh, diolah, disimpan, diambil kembali, dimanipulasi dan dianalisis,
didistribusikan dan sebagainya. Sebuah organisasi yang memiliki sistem
informasi yang terancang baik secara umum akan memiliki keunggulan
posisi dalam persaingan atas organisasi yang sistemnya lebih lemah.45
B. Struktur Sistem Informasi Manajemen
Dalam prakteknya, Sistem informasi menerima masukan data
sekaligus menerima instruksi, kemudian mengolah data tersebut sesuai
instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Pangolahan informasi
membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam periode
sebelumnya. Untuk itu perlu ditambahkan sebuah penyimpanan data file
kedalam model sistem informasi. Dengan demikian, kegiatan pengolahan
menjadi tersedia baik bagi data baru maupun data yang telah dikumpulkan
dan disimpan sebelumnya.
Setelah ditambahkan penyimpanan data, fungsi pengolah
informasi bukan lagi hanya data menjadi informasi tetapi juga menyimpan
data untuk penggunaan saelanjutnya. Model dasar pengolahan informasi
berguna dalam memahami bukan saja keseluruhan sistem pengolahan
informasi, tetapi juga untuk penerapan pengolahan informasi secara
tersendiri. Setiap penerapan dapat dianalisis menjadi masukan,
penyimpanan, pengolahan dan keluaran.
1. Struktur sistem Informasi berdasarkan Fungsi Organisasi
Struktur SIM bila didasarkan dalam fungsi organisasi terbagi
dalam beberapa subsistem. Masing-masing subsistem membutuhkan
aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang
berhubungan dengan fungsinya.
Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi
unfuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian
manajeman dan perencanaan strategis. Beberapa subsistem tersebut
terbagi dalam : subsistem pemasaran, subsistem produksi, subsistem
logistik, subsistem personalia, subsistem keuangan dan akuntansi dan
45
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subsistem pemrosesan informasi manajeman puncak. Struktur sistem
informasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu system formal dan
system non formal.
1. Sistem Formal. Adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma
organisasi yang berlaku pada semua orang, sesuai dengan
kedudukannya dalam organisasi. Sistem ini tergantung kepada tugas,
wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang
jabatan organisasi.
2. Sistem Nonformal. Adalah sistem yang berlaku di lingkungan
organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai
pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan
(Gordon, 1999).
Sistem informasi manajemen berusaha untuk menggabungkan
keduanya dengan bertumpu pada norma organisasi dalam mendukung
kegiatan organisasi. Dengan demikian diharapkan sistem formal dapat
menjadi subsistem terutama keberhasilan organisasi bukan hanya
perorangan tetapi hasil kerjasama seluruh organisasi. Struktur SIM
berdasarkan relasi dari strukfur kegiatan, manajemen dan fungsi
organisasi, terdiri dari: Struktur Konseptual dan Struktur Fisik.
a. Struktur Konseptual. SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan
subsistem fungsional yang terdiri dari empat seksi pengolahan
informasi : pengolahan interaksi, dukungan operasi sistem informasi,
dukungan pengendalian manajerial sistem informasi, dan dukungan
perencanaan strategik sistem informasi. Keempat subsistem
fungsional tersebut harus didukung dengan penggunaan basis data dan
aplikasi software yang dibutuhkan.
b. Struktur Fisik. SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem
fungsional yang menggunakan : pengolahan terpadu dan pemakaian
modul umum.
2. Struktur sistem Informasi berdasarkan kegiatan manajemen.
Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi atas
tiga macam yaitu : kontrol operasional, kontrol manajemen, dan
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perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses penempatan
agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efekif dan efisien.
Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan
yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif
pendek. Dukungan pengolahan untuk pengendalian operasional terdiri
atas : pengolahan transaksi, pengolahan laporan, dan pengolahan
pertanyaan. Ketiga jenis pengolahan berisikan berbagai macam
pembuatan keputusan yang melaksanakan aturan keputusan yang telah
disetujui atau menyajikan suatu keluhan yang mengeluarkan yang akan
diambil (Gordon, 1999).
Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh berbagai
manajer bagian, pusat laba dan sebagainya untuk mengukur prestasi,
memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru
untuk ditetapkan personalian operasional dan mengalokasikan sumber
daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi yang
berkaiatan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi rnenyangkut :
pelaksanaan yang direncanakan, alasan adanya perbedaaan, dan analisa
atas keputusan atau arah tindakan yang mungkin.
Perencanaan strategi mengembangkan strategi sebagai sarana
suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kegiatan perencanaan strategi
tidak mempunyai keteraturan meskipun sebenarnya bisa dijadwalkan
dalam periode waktu yang relatif panjang. Informasi yang dibutuhkan
haruslah mernberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh, walaupun
tidak mempunyai ketelitian yang tinggi.
Untuk dapat menjelaskan struktur dari organisasi sistem informasi
atau SIM, digunakan beberapa pendekatan / pandangan yang terpisah,
tetapi klasifikasinya berhubungan :
a. SIM berdasarkan Elemen-Elemen Operasi.
Jika diminta untuk memperlihatkan sistem informasi dari sebuah
organisasi, maka akan diperlihatkan komponen fisiknya. Pertanyaan
mengenai komponen fisik dapat dijawab dalam istilah fungsi
pengolahan atau mungkin dalam istilah output sistem untuk pemakai.
b. SIM sebagai pendukung keputusan
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Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam
usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin
membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian
tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk
menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk
memanfaatkan kesempatan.
c. SIM berdasarkan aktifitas/kegiatan manajemen
Struktur dari suatu sistem informasi dapat diklasifikasikan dalarn
bentuk suatu hirarki dari perencanaan manajemen dan aktifitas
pengendalian. Kegiatan dan informasi untuk tiga tingkat adalah saling
berhubungan. Contohnya pengendalian inventaris pada tingkatan
operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi pada
tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang
keamanan persediaan dan frekuensi memesan lagi bergantung pada
pembetulan ringkasan dari hasil-hasil operasi pada tingkat strategi,
Tampaknya terdapat kontras tajam antara ciri-ciri informasi untuk
perencanaan pengendalian dan taktis berada ditengahnya.
Struktur dari suatu sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam
bentuk suatu hirarki dari perencanaan manajeman dan aktifitas
pengendalian. Kegiatan dan informasi untuk tiga tingkat adalah saling
berhubungan.
1. Sistem informasi untuk pengendalian operasional
Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan
operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian
operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah
ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa
diprogramkan. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi
terdiri dari : proses transaksi, proses laporan dan proses pemeriksaan.
2. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen
Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer
departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan
pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan
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personalia operasional, dana mengalokasi sumber daya. Proses
pengendalian manajemen msmerlukan jenis informasi sebagai
berikut: pekerjaan yang telah direncanakan (standar, ekspektasi,
anggaran, dll), penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan,
sebab penyimpangan, dan analisis keputusan atau arah tindakan yang
mungkin. Database untuk pengendalian manajemen terdiri dari 2
elemen utama, yaitu : database dari operasional dan rencana,
anggaran, standar, dll. Kedua elemen tersebut mendefinisikan
perkiraan tentang pelaksanaan, juga beberapa data ekstemal seperti
perbandingan industri dan indeks biaya. Proses untuk mendukung
keputusan kegiatan pengendalian manajemen adalah :
a.
b.
c.
d.
e.

Model perencanaan dan anggaran
Program-program laporan penyimpangan
Model-model analisis masalah
Model-rnodel keputusan
Model-model pmeriksaan / pertanyaan

Keluaran dari sistem informasi pengendalian manajeman
adalah : rencana dan anggaran, laporan yang terjadwal, laporan
khusus, analisis situasi masalah, keputusan untuk penelaahan, dan
atas jawaban atas pertanyaan.
3. Sistem informasi untuk perencanaan strategis
Tujuan perencanaan stategis adalah untuk mengembangkan strategi
dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horison
waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga
perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Aktifitas
perencanaan strategis tidak harus terjadi dalam suatu siklus priode
seperti kegiatan pengendalian manajeman. Kegiatan ini memang agak
tidak diatur, meskipun beberapa perencanaan strategis bisa
dijadwalkan dalam perencanaan tahunan dan siklus penganggaran.
Contoh : Suatu toko serba ada dengan toko dipusat kota dapat
nnemutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral diluar kota.
Beberapa jenis data yang berguna dalam perencanaan strategis
menunjuk ciri data :
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a. Prospek ekonomi bagi bidang kegiatan perusahaan dewasa ini.
b. Lingkungan politik dewasa ini dan perkiraan masa mendatang.
c. Kemampuan dan prestasi organisasi menurut pasaran, negara, dan
sebagainya (berdasarkan kebijakan dewasa ini).
d. Proyeksi kemampuan dan prestasi masa mendatang menurut
pasaran, negara. dan sebagainya (berdasarkan kebijakan dewasa
ini).
e. Prospek bagi industri di daerah lain.
f. Kemampuan saingan dan saham pasar mereka.
g. Peluang bagi karya usaha baru.
h. Altenatif strategi.
i. Proyeksi kebutuhan sumber daya bagi alternatif beberapa strategi.
Dukungan sistem informasi unfuk perencanaan strategis tidak
bisa selengkap seperti bagian pengendalian manajemen dan pengendalian
operasional. Namun demikian sistem informasi manajemen dapat
memberi bantuan yang cukup pada proses perencanaan strategis,
misalnya: evaluasi kemampuan yang ada didasarkan atas data internal
yang ditimbulkan kebutuhan pengolahan operasional. Proyeksi
kemampuan mendatang dapat dikembangkan oleh data masa lampau dan
diproyeksikan ke masa mendatang. Data pasar dan persaingan yang
mungkin bisa direkam dalam database komputer.
C. Pengembangan Pengelolaan Data dan Informasi dalam SIM
5. Pengembangan Data
Seperti yang dikemukakan oleh Raymond Coleman dan M. J.
Riley (1973 : 135), bahwa “Kriteria bagi suatu sistem informasi
manajemen yang efektif adalah bahwa sistem tersebut dapat memberikan
data yang cermat, tepat waktu, dan yang penting artinya bagi
perencanaan,
analisis
dan
pengendalian
manajemen
untuk
mengoptimalkan pertumbuhan organisasi.
Perlu dipahami bahwa informasi yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah data-data yang telah di olah menjadi bentuk yang bermakna
bagi penerima dan berguna bagi pembuatan keputusan-keputusan,
sekarang dan yang akan datang. Semua kegiatan memang memerlukan
data, serta sebaliknya setiap pekerjaan juga akan menghasilkan data.
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Dikatakan bahwa data adalah fakta-fakta kegiatan organisasi
dengan unit-unitnya. Untuk keperluan penulisan data di kertas atau kartu
dan pemasukan data ke komputer, maka data dapat di kelompokkan
menjadi dua yaitu :
a. Data Statis. Data statis adalah jenis data yang pada umumnya tidak
berubah atau jarang berubah, misalnya identitas nama (orang,
organisasi atau tempat), kode-kode nomor (nomor, kartu penduduk,
rekening, pegawai/karyawan, siswa/peserta didik, asuransi, kartu
kredit, nomor telepon dan sebagainya) dan alamat.
b. Data Dinamis. Data dinamis adalah jenis data yang selalu berubah
baik dalam frekuensi waktu yang singkat (harian) atau agak lama
(semesteran) dan lain-lain. Data jenis ini sering mengalami
peremajaan (updating) data. Contoh data tersebut seperti data
tabungan, data gaji, data kepangkatan, data nilai siswa, IPK
mahasiswa dan sebagainya.
Berdasarkan sifatnya data dikelompokkan menjadi dua jenis
yaitu: (a) Data Kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data
dengan menggunakan hitungan bilangan, misalnya 5 ekor Rp. 1000, satu
juta, 25% digit dan sebagainya. (b) Data Kualitatif. Data kualitatif
merupakan data yang tidak di hitung dengan bilangan tetapi di ukur
dengan kata-kata bernilai misalnya banyak, kecil, sedikit, rendah, manis,
cantik, mahal, tinggi, panjang, berat dan sebagainya.
Berdasarkan sumbernya, maka data dikelompokkan menjadi dua
yaitu: (a) Data Internal. Data internal yaitu data yang berasal dari
organisasi itu sendiri yaitu organisasi pusat dan cabang-cabangnya. (b)
Data Eksternal. Data eksternal yaitu data yang berasal dari sumbersumber yang berada di luar organisasi itu sendiri.
Data dari dalam bersumber pada empat tingkatan yaitu pada
manajer tertinggi, pada para manajer madya, pada para manajer terdepan
dan pada para bawahan. Data itu berlalu lalang pada ke empat tingkatan
itu. Sedangkan data dari luar dapat pula masuk ke dalam organisasi itu
atau mempengaruhinya melalui keempat tingkatan tadi. Semua jenis data
ini harus diambil oleh para pengumpul data.
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Berdasarkan isinya maka baik data internal maupun data eksternal
dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu ; catatan kegiatan, kegiatan
harian, temuan lapangan, Hasil penelitian, data lingkungan, dan data
peraturan.
6. Struktur dan Elemen SIM
Struktur SIM dapat dijelaskan dengan 4 pandangan yang terpisah,
tetapi klasifikasinya tetap berhubungan yaitu : (1) Elemen Operasi, (2)
Pendukung Operasi, (3) Aktifitas manajemen, dan (4) Fungsi organisasi.
Beberapa elemen yang berfungsi dalam operasi SIM terdiri dari :
1. Komponen Fisik, meliputi :
a. Hardware : peralatan input, pemrosesan (CPU), peralatan output,
database.
b. Software : terbagi dalam software sistem dan software aplikasi.
c. Database : berisi semua data yang digunakan aplikasi software.
d. Prosedur : prosedur operasi secara formal merupakan komponen
fisik seperti buku kecil instruksi. Terdiri dari instruksi pemakai
dari aplikasi, instruksi untuk pengolahan input, dan instruksi
pengoperasian untuk operasi komputer.
e. Operasi kepegawaian : operator komputer, sistem analisis,
programmer, pegawai pengolahan data, administrasi data dll.
2. Fungsi Pemrosesan; Program interaksi manusia- mesin.
3. Pengolahan transaksi Menghendaki dokumen untuk mengarahkan
terjadinya
transaksi;
pencatatan,
penegasan
menerangkan
pelaksanaannya; hubungan transaksi yang memerlukan record-record
untuk latar belakang informasi atau referensi.
4. Pemeliharaan file master Kegiatan pengolahan yang membutuhkan
penciptaan dan pemeliharaan file master, yang menyimpan secara
relatif permanen atau pengorganisasian data historis.
5. Menghasilkan laporan Laporan hasil kegiatan perperiode tertentu.
6. Pengolahan pertanyaan. Berfungsi membuat record apa saja dalam
database yang dapat diakses dengan mudah untuk personal yang
diizinkan.
7. Pengolahan interaktif yang mendukung aplikasi. Jenis
pengoperasian interaktif dengan tanggapan pemakai atas perlanyaanpertanyaan dan kehendak-kehendak untuk data dan penerimaan hasil
dengan segera.
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8. Output untuk pemakai. Output-output membentuk satu deskripsi
suatu sistem informasi dan dapat dikelompokan ke 5 jenis :
a. Dokumen transaksi atau screen.
b. Laporan yang direncanakan sebelumnya.
c. Jawaban atas pertanyaan yang direncanakan sebelumnya.
d. Laporan dan jawaban atas pertanyaan yang sifatnya sementara.
e. Hasil dialog antara manusia dan mesin.
3. Langkah Pengembangan
Ada dua pihak yang akan terlibat langsung dalam pengembangan
sistem informasi untuk manajemen suatu organisasi yaitu analisis sistem
dan manajer. Adapun langkah yang ditempuh untuk mengembangkan
sistem informasi meliputi : studi fisibilitas, menentukan persyaratan
sistem, merancang dan menerapkan sistem, perubahan keorganisasian,
ujicoba solusi, konservasi, dan manajemen proyek.

Gambar 6. Pengelola Utama SIM

Dalam Hal pengelolaan SIM, Manajer mengelola sumber daya
fisik juga sumber daya konseptual. Tugas penting manajer antara lain :
Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan
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kemudian diproses menjadi informasi yang berguna, Manajer juga
memastikan orang yang layak dalam organisasi untuk menerima
informasi tersebut dalam bentuk yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan,
Manajer memverifikasi informasi yang tidak berguna lagi dan
menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat.
Selain itu, seorang manejer juga harus memiliki cara pandang
terhadap sistem yang sama dengan manajer lainnya, bahkan harus
memiliki kesamaan visi dalam satu organisasi dalam memandang system.
Ini tidak lain agar :
1. Pekerjaan terarah dan bisa sinergi dengan unit lain.
2. mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi
dan rincian pekerjaannya.
3. menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik dan
terorganisir.
4. Menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi.
5. Mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya.
6. Memberikan penilaian yang tinggi pda informasi umpan balik yang
hany dapat dicapai dengancara sistem lingkaran tertutup.
4. Proses Pengolahan Data Dalam Sistem Informasi Manajemen
Proses kerja Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu alur
proses yang kontinu dari mulai perencanaan sampai dengan umpan balik.
Moekijat (1991 : 41) mengemukakan bahwa : untuk menentukan jaringan
yang efektif bagi suatu Sistem Informasi Manajemen telah disarankan
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : Data atau informasi apakah
yang dibutuhkan ?, Bilamana data atau informasi apakah yang
dibutuhkan?, Siapa yang membutuhkan ? Dimana data atau informasi
dibutuhkan ? dan Berapa biaya data atau informasi itu ?
Dalam hal pemrosesan data, secara teoritis, bagian ini akan
meliputi proses-proses sebagai berikut :
a. Pengumpulan data.
Metode yang digunakan antara lain : Melalui pengamatan secara
langsung, Melalui wawancara, Melalui perkiraan koresponden, dan
melalui daftar pertanyaan
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b. Pengolahan Data.
Pengolahan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan
tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkahlangkah perumusan atau pola tertentu, untuk mengubah data tertentu
menjadi berbentuk, tersusun, sifat atau isinya lebih berguna.
Aktivitas-aktivitas dalam pengumpulan data antara lain adalah
sebagai berikut :
1. Capturing. Yaitu pencatatan data dari suatu peristiwa dalam suatu
bentuk, yaitu formulir-formulir kepegawaian, pesanan-pesanan
pembelian.
2. Verifying. Yaitu : pemeriksaan, pengecekkan atau pengesahan
data untuk menjamin agar data tersebut dapat diperoleh dan
dicatat secara cermat.
3. Classivying. Yaitu : menetapkan unsur-unsur data dalam
kategori-kategori khsus yang memberikan arti bagi si pemakai.
4. Penyortiran. Yaitu : menetapkan unsur-unsur data dalam suatu
rangkaian urutan khusus atau rangkaian yang telah ditentukan
sebelumnya.
5. Summairizing. Yaitu : menggabungkan unsur-unsur data dalam
salah satu dari dua cara, misalnya cara matematika atau logika.
6. Calculating. Yaitu : penanganan data secara ilmu hitung atau
logika
7. Storing. Yaitu : menempatkan data ke dalam suatu media
penyimpanan, dimana data dapat diperlihara untuk pemasukan
dan pengambilan kembali apabila dibutuhkan.
8. Retrieving. Yaitu : pencarian sampai ketemu dan mendapatkan
tambahan bagi unsur-unsur data khusus dari media dimana datadata tersebut disimpan.
9. Reproduksi. Yaitu : memperbanyak data dari suatu media ke
media lain.
10. Disseminating-Communicating. Yaitu : penyebaran dan
pemindahan data dari suatu tempat ke tempat lain.
c. Penyimpanan data.
Tujuan penyimpanan data antara lain adalah: (1) Sewaktu-waktu
diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil,
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dan (2) Menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar
terlindung dari kemungkinan rusak
d. Pengeluaran Data.
Maksud pengeluaran data adalah memindahkan data dari bagian SIM
ke bagian yang membutuhkan terutama pada pembuatan kebijakan.
Data informasi yang dikeluarkan, disesuaikan dengan kebutuhan,
bukan hanya pengeluaran dari komputer atau dari alat-alat pengolahan
data atau informasi, tetapi dari bagian pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen data dan informasi pada bagian lain atau pada pembuatan
kebijakan.

Gambar 7. Tugas pemoresan informasi dengan alat TI (model table humdiana46)

D. Pengembangan Konsep Pengambilan Keputusan di Dalam Sistem
Informasi Manajemen.
1. Kerangka Dasar Pengambilan Keputusan.
Dalam manajemen, pengambilan keputusan (decision making)
memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer
46

Humdiana, Evi Indrayani., Sistem Informasi Manajemen, 2008, Penerbit Mitra Wacana
Media Jakarta Halaman 15
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merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh seluruh
palaku organisasi yang ia pimpin. Salah keputusan dalam mengambil
keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian nama baik
hingga kerugian materil. Pengambilan keputusan adalah suatu proses
pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan
dilaksanakan. Pengambilan keputusan dalam manajemen dilakukan
berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan sajian Sistem
Informasi.
Ada masalah yang mudah diselesaikan ada pula masalah yang sulit,
tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model
yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan
keputusan yang dikemukakan Herbert A. Simon terdiri atas tiga tahap,
yaitu :
a. Pemahaman. Menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan
keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dan diperiksa untuk
dijadikan petunjuk yang dapat memetakan masalahnya.
b. Perancangan. Menentutkan, mengembangkan dan menganalisis
arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung
proses ntuk memahami masasalah untuk menghasilan cara
pemecahan dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat
dilaksanakan.
c. Pemilihan. Masalah arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan
yang ada, Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.47
Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual dan
dapat juga secara berkelompok.
a. Keputusan yang dbuat seseorang. Keputusan yang dibuat oleh
seseorang memiliki kebaikan antara lain, keputusan cepat diambil,
tidak terjadi silang pendapat. Sedangkan kelemahannya terdapat pada
keterbatasan kemampuan pemimin, keputusan yang cepat diambil
biasanya kurang tepat dan jika terjadi kesalahan pada keputusan
tersebut, maka tanggung jawab seorang pemimpin seorang diri.
47

Lihat, Admisnitrasi Behaviour, Simon A Herbert, Jakarta Bina Aksara , 1982
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b. Keputusan kelompok (group decision). Dalam organisasi yang besar,
pemecahan masalah atau pencapaian tujuan tertentu harus dilakukan
oleh sekelompok pimpinan yang merupakan suatu tim. Adapun
kebaikan dari pengambilan keputusan secara berkelompok ini antara
lain tanggung jawab pimpinan menjadi lebih ringan, pemikian
beberapa orang akan lebih baik daripada pemikian seorang diri, rasa
tanggung jawab bersama yang terbagun dalam bentuk keputusan
kelompok, hasil pemikiran yang saling melengkapi dan pertimbangan
yang lebih matang.
2. Peran SIM Dalam Pengambilan Keputusan
Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen
diharapkan mampu membantu setiap orang yang membutuhkan
pengambilan keputusan dengan lebih tepat dan akurat, efektif dan efesien.
Namun perlu disadari bahwa dengan berbagai peran yang dimiliki dalam
aktivitas yang dilaksanakannya, setiap orang selalu berusaha untuk dapat
memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan
baik walau dalam kenyataan kerap menemui hambatan yang kadang tidak
terduga sebelumnya.
Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah
mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian
tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk
menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau untuk memanfaatkan
kesempatan, atau membuka peluang baru yang lebih menjanjikan jika –
setelah- sebelumnya manajemen mengalami masalah.
Kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumitnya
aktivitas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi jika
informasi yang dibutuhkan tidak langsung berasal langsung dari sumber.
Untuk itu manajemen sebagai pengguna informasi membutuhkan suatu
sistem pendukung (support systems) yang mampu meningkatkan
pengambilan keputusannya.
Dengan hanya mengandalkan sistem informasi manajemen tanpa
bantuan sistem pendukungnya, sulit bagi manajemen terutama di tingkat
atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Hal ini disebabkan
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karena umunnya pengambilan keputusan yang strategis tersebut lebih
bersifat kebijakan dengan dampak luas dan atau pada situasi yang tidak
terstruktur.
Sebagai contoh: Kita sering mendengar terjadinya kelangkaan
BBM di beberapa wilayah di Indonesia yang membuat beberapa pihak
yang tidak bertanggungiawab untuk melakukan penimbunan. Untuk itu
manajemen di ESDM sebagai lembaga yang bertanggungjawab perlu
memerintahkan pertamina yang mengelola BBM untuk mengambil
keputusan strategis atas gejala penimbunan sehingga dapat mengatur
strategi distribusi dan pemasaran.
Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan
keputusan dalam suatu organisasi dapat dijelaskan lewat tiga tahapan
proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman masalah, perancangan
(design) model, dan pemilihan keputusan (eksekusi) dan kebijakan.
Dukungan SIM biasanya melibatkan pengolahan, file komputer maupun
non komputer. Pada tahap perancangan (design), kaitannya dengan SIM
adalah membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data
yang ada serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif. Modelmodel yang tersedia harus membantu menganalisis alternatif-altematif.
Dukungan SIM terdiri bisa terdiri dari perangkat lunak seperti statistika
serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan
pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencarian.
Beberapa alasan penting mengapa sistem pendukung dibutuhkan
dalam melengkapi sistem informasi manajemen yang ada, yaitu:
1. Untuk melengkapi sistem manajemen yang tersedia karena sistem
pendukung berupa SIM ini lebih bisa dan mampu mempercepat
proses perhitungan.
2. Untuk mengatasi kelemahan-kelernahan sistem manajemen yang ada
terutama dalam menyajikan informasi yang tidak terstruktur atau
informasi yang hanya diperuntukan untuk manajemen atas.
3. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dalam pemrosesan dan
penyimpanan data dan informasi, mengurangi biaya, mendukung
aspek teknis dalam pengambilan keputusan, dan untuk mendukung
kualitas, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi penggunanya.
(70)

PRINSPIP-PRINSIP DASAR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sistem pendukung berupa perangkat SIM, menjamin pelaksanaan
proses ini karena system pengelolaannya yang memang dimodifikasi
untuk hal-hal tersebut.
Kecenderungan yang sering terjadi di antara para perancang SIM
antara lain beranggapan, bahwa suatu database (pusat data) saja akan
banyak memperbaiki pengambilan keputusan. Pandangan demikian
sebenarnya telah mengabaikan akan adanya unsur dalam pengambilan
keputusan yang berperan penting, yaitu; data, model atau prosedur
keputusan, dan pengambil keputusan, itu sendiri.
Oleh karena itu pengambilan keputusan dapat diperbaiki dengan
data yang lebih baik, model keputusan yang lebih baik, atau pengambil
keputusan (manajer) yang lebih baik (lebih terlatih, lebih banyak
pengalaman, dan sebagainya). Maka peran manajer juga sangat
diperlukan, termasuk keammpuan dan keahliannya dalam mengelola
masalah dan mengambil keputusan.
Jadi Inti dari sistem informasi manajemen adalah penyusunan
informasi secara teratur dan sistematik mengikuti strukhr organisasi dan
digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.
Dalam lingkup keputusan yang bersifat rutin maka sistem informasi
manajemen merupakan alat bantu yang sangat diperlukan karena
informasi yang terolah dengan baik dapat memberi arah pada keputusan
yang baik tinggal menambahkan faktor pertimbangan yang perlu
dihasilkan oleh pengambil keputusan. Inilah yang dimaksud sebagai hasil
kerja manusia-mesin yang didefinisikan para ahli pada bagian awal
pembahasan buku ini. Bahwa perancang SIM harus memikirkan pula
factor manusia (pengguna) informasi. Maka, system mesin-manusia hars
konprehensif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya.
3. Proses Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan adalah muara dari disediakannya
informasi hasil kerja SIM setelah melewati pemrosesan. Ini adalah tujuan
utama SIM yang bersifat tekhnis-kebijakan, yakni menghasilkan
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keputusan lembaga. Ada dua pandangan dalam pencapaian proses
mencapai suatu keputusan organisasi menurut Brinckloe (1977) yaitu :
a. Optimasi. Di sini seorang eksekutif yang penuh keyakinan
berusaha menyusun alternatif-altematif, memperhitungkan untung
rugi dari setiap alternatif itu terhadap tujuan organisasi. Sesudah itu
memperkirakan kemungkinan timbulnya bermacam-macam
kejadian ke depan, mempertimbangkan dampak dari kejadiankejadian itu terhadap alternatif- alternatif yang telah dirumuskan
dan kemudian menyusun urut-urutannya secara sistematis sesuai
dengan prioritas lalu dibuat keputusan. Keputusan yang dibuat
dianggap optimal karena setidaknya telah memperhitungkan semua
faklor yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
b. Satisficing. Seorang eksekutif cukup menempuh suatu penyelesaian
yang berasal memuaskan ketimbang mengejar penyelesaian yang
terbaik. Model satisficing dikembangkan oleh Simon (Simon,1982;
roach, 1979) karena adanya pengakuan terhadap rasionalitas
terbatas (bounded rationaliry). Rasionalitas terbatas adalah batasbatas pemikiran yang memaksa orang membatasi pandangan
mereka atas masalah dan situasi. Pemikiran itu terbatas karena
pikiran manusia tidak megolakan dan memiliki kemampuan untuk
memisahkan informasi yang tertumpuk.
4. Tingkat-Tingkat Keputusan
Keputusan, mau tidak mau memiliki dampak bagi organisasi.
Seringkali keputusan yang diambil salah dan berdampak buruk bagi
perusahaan atau lembaga. Brinckloe (1977) menjelaskan, bahwa ada
empat tingkat keputusan yang sering terjadi yaitu :
1. Keputusan otomatis (outomatic decisions), keputusan yang dibuat
dengan sangat sederhana meski sederhana informasi tetap
diperlukan.
2. Keputusan berdasar informasi yang diharapkan (expected
information decision), tingkat informasi mulai sedikit kompleks
artinya informasi yang ada sudah memberi aba-aba untuk
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mengambil keputusan. Tetapi keputusan belum segera diambil
karena informasi tersebut perlu dipelajari.
3. Keputusan berdasar berbagai pertimbangan (factor weighting
decisions), informasi-informasi yang telah dikumpulkan dianalisis,
lalu dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelum keputusan
diambil.
4. Keputusan berdasar ketidakpastian ganda (Dual uncertainty
decisions), dalam setiap informasi yang ada masih diharapkan
terdapat ketidakpastian artinya semakin luas ruang lingkup dan
semakin jauh dampak dari suatu keputusan, semakin banyak
informasi yang dibutuhkan semakin tinggi ketidakpastian itu.
5. Klasifikasi Keputusan
Menurut Siagian, S.P. (1993), keputusan terprogram adalah
tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali, dan
diambil secara rutin dam organisasi. Biasanya menyangkut pemecahan
masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan
pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pengambilan
keputusan terprogram akan berlangsung dengan efektif apabila empat
kriteria dasar dipenuhi : (a) Tersedia wattu dan dana yang memadai
untuk pengumpulan dan analisis data. (b). Tersedia data yang bersifat
kuantitatif. (c) Kondisi lingkungan yang relatif stabil, yang didalamnya
tidak dapat tekanan yang kuat untuk secara cepat melakukan
penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah,
dan (d). Tersedia tenaga trampil untuk merumuskan permasalahan
secara tepat termasuk tuntutan operasional yang harus dipenuhi.
Selain keputusan terprogam, beberapa bentuk klasifikasi keputusan
yaitu keputusan setengah terprogram dan tidak terprogram. Keputusan
setengah terprogram/setengah terstruktur meruapkan keputusan yang
sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin dan
sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan
membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci.
Contoh: Keputusan membeli printer baru yang lebih canggih, atau
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kantor yang lebih luias, keputusan penambahan alokasi dana promosi,
dan beberapa keputusan lainnya.
Keputusan tidak terprogram/tidak terstruktur merupakan
keputusan tidak selalu terjadi. Keputusan ini kerapa muncul dari
manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak
mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman
manajer menjadi landan utama didalam pengambilan keputusan yang
tidak terprogram ini. Contoh yang dapatdisampaikan adalah keputusan
untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah contoh keputusan tidak
terprogram yang jarang terjadi, namun tetap ada.
6. Proses Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan merupakan moment penting
dari serangkaian tindakan manajemen. Ini sering berdampak pada masa
depan perusahaan. Peningkatan harga jual produksi satu sisi dalam
upaya menyelematkan perusahaan namun di sisi lain bisa berdampak
lemahnya penjualan. Pengambilan keputusan yang melewati proses
yang baik, biasanya akan menghasilkan keputusan maksimal dan
berkualitas karena telah memenuhi syarat –syarat yang sebenarnya
dirancang oleh para ahli untuk meminimalisir dampak buruk. Beberapa
pendekatan yang penting dilakukan dalam proses pengambilan
keputusan adalah :
a. Proses yang sistematis-holisitk. Adalah suatu proses logis dan
sistematis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah
secara berturut dan terarah dengan merinci proses tersebut
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (pendekatan atomik).
Proses pengambilan keputusan ini dapat pula berhubungan
dengan kepiawaian, kemampuan nalar dan intuisi, naluri, dan
wawasan.
b. Pendekatan yang interdisipliner. Proses pengambilan
keputusan tidak bisa dilihat sebagai suatu tindakan tunggal dan
tidak sebagai suatu tindakan yang seragam yang berlaku untuk
semua keadaan serta dapat digunakan oleh pengambil
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keputusan yang berbeda dengan tingkat efektifitas yang sama.
Proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai ragam
keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari
pengalaman dalam kehidupan berorganisasi.
c. Proses berdasarkan informasi. Pengarnbilan keputusan tanpa
melibatkan informasi berarti menghilangkan kesempatan
untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Seorang
manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang
informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif serta
harus menuntut manajemen agar selalu tersedia informasi yang
mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya.
d. Memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian. Betapa pun
telitinya perkiraan keadaan, dalamnya kajian terhadap
berbagai alternatif tetap tidak ada jaminan bebas dari resiko
ketidakpastian. Untuk itu proses pengambilan keputusan harus
memperhitungkan probabilitas (kemungkinan) keberhasilan
atau ketidak-berhasilan pelaksanaan suatu
keputusan.
Kemampuan manajer dalam menguasai manajemen perubahan
sangat diperlukan sebagai tindakan „plan B‟ dari risiko
kegagalan keputusan yang terjadi.
e. Diarahkan pada tindakan nyata. Mengambil suatu tindakan
harus dapat ditentukan secara pasti, kapan pemecahan berakhir
dan proses pengambilan keputusan dimulai. Masalah dan
sasaran sering mempunyai siklus pertumbuhan dan
penyusutan, demikian juga faktor-faktor yang mempengaruhi.
Hal tersebut harus dikenali secara tepat karena akan sangat
mempengaruhi keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak.
E. Langkah Awal Membangun SIM.
1. Tahap Persiapan
Sistem Informasi Manajemen dibangun ketika kebutuhan akan
informasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Bahkan sebelum itu
terjasi, SIM harus dipersiapkan karena situasi perkembangan ilmu
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pengetahuan dan tekhnologi sudah menuntut setiap lembaga memiliki
system informasi yang handal.
Sistem yang baik umumnya memiliki kriteria berupa karateristik
system informasi yang tepat peruntukan dalam sisi pemanfaatannya,
ekonomis, memiliki kemampuan yang baik dan mengakomidir
kebutuhan, memiliki kapasitas sebagai system yang layak, fleksibel dan
sederhana.
Sebelum mulai merancang SIM, beberapa tahap perencanaan dari
membangun sebuah sistem yang harus diselesaikan antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Menyadari Masalah
Mendefinisikan Masalah
Menentukan Tujuan Sistem
Mengidentifikasi Kendala Sistem
Membuat Studi Kelayakan
Mempersiapkan Usulan Penelitian Sistem
Menyetujui atau Menolak Penelitian Proyek
Menetapkan Mekanisme Pengendalian

2. Tahap Perancangan Sistem
Tahap peracangan sistem dijalankan saat lembaga mulai siap
membangun system informasi, Kesiapan disini bisa berarti kesiapan
lembaga, dalam sis finansial dan kesiapan sumberdaya lembaga dalam
bentuk keilmuan atau kemampuan tekhnologi yang sudah memadai.
Tahap perancangan sistem antara lain dimulai dari peninjauan dan
menyetujui hasil studi kelayakan model, termasuk anggaran dan jadwal
pelaksanaan lengkap dengan schedule yang akandijalanakan. Pada tahap
ini lembaga dan sumberdaya harus mempesiapkan segala kebutuhan dan
menjalankan program pengembangan SIM secara sungguh-sungguh dan
termasuk memilih program-program andal yang sudah dianalisa
termasuk dampaknya terhadap perubahan global, kemampuannya
beradaptasi hingga kapasitas program yang dipilih. Ini membutuhkan
ketelitian yang mendalam dan sungguh-sungguh.
(76)
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Langkah selanjutnya yang dilakukan bersifat technical yang hanya
bisa dijalannkan oleh badan khusus. Untuk itu, pihak manajemen harus
melakukan langkah-langkah berikut :
1.

Mempersiapkan badan khusus yang dipilih oleh pihak
manejemen untuk membuat, membangun, dan mengelola sistem
informasi. Badan khusu ini harus memiliki kapasitas yang baik
dalam hal penguasaan tekhnologi informasi. Sekalipun banyak
sumberdaya luar yang bisa dipakai, namun dalam hal rahasia
perusahaan, sebaiknya, perusahaan atau lembaga tidak memakai
pihak luar untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

2.

Merancang Input, disesuaikan dengan kebutuhan output dan file /
database yang ada

3.

Merancang Output, dengan kriteria output yang dibutuhkan user

4.

Merancangan File / Database dengan alat bantu Kamus Data,
ERD dan Normalisasi

5.

Proses Perancangan sistem, berdasarkan layout layar monitor
dengan bantuan struktur chart dan Flowchart sistem yang
menghasilkan spesifikasi sistem

6.

Mendefinisi Program dengan alat bantu DFD yang menghasilkan
program flowchart

7.

Deskripsi program digunakan untuk merancang Modul-modul
yang digunakan dalam sistem

8.

Merancangan paket program secara keseluruhan dengan
deskripsi modul yang telah ada sehingga menghasilkan
spesifikasi program

9.

Meninjau kembali hasil rancangan, disesuaikan dengan
rancangan yang disteujui oleh manajemen, dan membuat
memorandum secara berkala kepada manajemen
10. Mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan
rancangan
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Gambar 7. Tabel beberapa model (program) sistem informasi

48

3. Perangkat Sistem dan Pengelolaan Data
Langkah tekhnis dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen
pada prinsipnya mempersiapkan seluruh perangkat sumberdaya.
Dalam hal ini sumberdaya utama lebih dititkbertkan pada peraltan
tekhnologi informasi yang dalam hal ini meliputi :
1.

2.

Penyediaan perangkat Hardware berupa komputer, printer, dan
teknologi jaringan dan peralatan lain yang berhubungan seperti
scan, peralatan audio dan visual serta peralatan program lain.
Penyediaan perangkat Software yang meliputi system operasi
seperti Windows, Linux, dan peralatan aplikasi program
pengolah data seperti Ms.Office, excel, Corel Draw, dan

48

Tabel berdsasrkan gambar Humdiana, Evi Indrayani.,Sistem Informasi Manajemen, 2008,
Penerbit Mitra Wacana Media Jakarta Halaman 44.
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3.
4.
5.

photoshop. Selain itu perlu pula dipersiapkan perangkat antivirus
seperti Norton.
Mepersiapkan Bahasa Pemograman seperti V.Foxpro, C++,
Pascal, dll.
Persiapa Data mentah yang akan diolah seperti dokumen bukti
transaksi, nota, kuitansi, dsb.
Penyiapan buku prosedur kerja berupa : Manual book, prosedur
sistem pengendalian dan SOP.

Kegiatan Perancangan Sistem Informasi dalam hal data secara umum
meliputi : perancangan formulir kertas dan sumber dokumen, formulir
elektronik, alat-alat perekaman data secara langsung, perancangan menu
agar memudahkan user berintegrasi. Kegiatan dalam Penyiapan data
selanjutnya antara lain :
1. Tahap verisfikasi data yang didapat dari proses pengumpulan data
dari sumber-sumber data. Proses ini bisa dibuat dengan prosedur
kelayakan data baik itu waktu, kehsahihan data mapun kejelasan
sumber data.
2. Menyisip, menghapus, meremajakan database
3. Mengkombinasikan dengan data lainnya dari database
4. Memasukkan dan mengolah langsung menjadi keluaran tanpa
perlu mengkombinasikannya dengan data lain.
5. Berdialog dengan sistem.
6. Berbagai media dan metode yang digunakan untuk capture dan
memasukan data formulir yang dikombinasikan dengan layar data
entry.
7. Formulir elektronik dan Peralatan entry
4. Contoh Persiapan Sistem Pengelolaan SIM
Contoh 1. Skema pengelolaan data SIM penyewaan video
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Input

Proses

Output

Data pelanggan

Bukti pengembalian video
Daftar order video
Daftar pelanggan

Data pelanggan
sewa-pengembalian video

Data pemasok

Daftar video

Data video dan lembaga pemasok
atau berdasar lembaga pemasok

Detil penyewaan
video

Laporan penyewaan video

Detil pengembalian
video

Laporan pengembalian
video

Faktur pembelian

Laporan pembelian
video

Transaksi penyewaan
Video lengkap
Transaksi pengembalian
Video lengkap
Transaksi pembelian
Video lengkap
Pencetakan laporan

Rekapitulasi penyewaan
Video

(Data dari berbagai sumber dan modifikasi slide powerpoint, anonim)

Contoh 2. Skema pengelolaan data SIM di Hotel

Elemen Sistem Pengolahan Data :
1. Cash register di kasir hotel dan kasir restoran
2. Buku pencatatan check-in dan check-out tamu hotel
3. Papan penggantung kunci kamar hotel
4. Formulir isian laundry
Interaksi antar manusia :
1. Tamu melakukan check-in ke resepsionis
2. Tamu melakukan check-out ke resepsionis
3. Tamu menelepon pesanan makanan dan minuman ke restoran
Aliran dokumen :
1. Perjalanan formulir pesanan laundry dari kamar tamu melalui
hause-keeping sampai ke meja resepsionis atau kasir hotel
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Interaksi manusia dengan sistem pengolahan data :
1. Penulisan pencatatan check-in dan check-out tamu ke dalam buku
tamu
2. Kasir-cash register
3. Pengisian formulir laundry oleh tamu atau petugas house –
keeping
4. Pengisian laporan alokasi kamar tamu (status hunian) berdasarkan
status kunci pada papan penggantungnya
Job Description / struktur organisasi :
1. Dokumen / diagram prosedur check-in dan check-out
2. Struktur organisasi hotel
F.

Contoh Aplikasi SIM di Berbagai Lembaga
1. Aplikasi Simdesa, Membangun Desa dengan Tekhnologi Informasi,

Aplikasi “SIMDES” adalah program aplikasi komputer yang berbasis
desktop yang dapat digunakan oleh kantor kelurahan maupun kabupaten,
untuk mencatat data kependudukan mulai informasi Kartu Keluarga,
kematian warga, kelahiran dan surat pengantar. Aplikasi SIMDES ini
dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySql, serta
Twitter Bootstraps untuk desain yang responsive dan menarik.
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Manfaat Penggunaan Aplikasi SIMDES
Mempermudah dan mempercepat proses mencatat dan mengolah
informasi data penduduk
Mempermudah dan mempercepat proses dalam mencata dan
mengolah informasi data penduduk yang pindah baik pindah
masuk, pindah keluar dan pindah RT/RW.
Mempermudah dan mempercepat proses pembuatan surat
pengantar seperti Surat Pengantar Domisili, Surat Pengantar
SKCK, Surat Pengantar Umum maupun Surat Pengantar Bank.
Mempermudah dan mempercepat aparat kelurahan dalam
memproses data kependudukan yang diminta oleh badan
pemerintah lainnya, kerena Aplikasi “SIMDES” memiliki fungsi
pencarian data yang Canggih dan Cepat serta kemudahan
pembuatan laporan baik dalam bentuk table maupun grafik.
Aplikasi SIMDES saat ini sudah diterapkan diberbagai kelurahan di
berbagai Kabupaten di Jawa Tengah, dan diharapkan aplikasi ini berguna
dan bermanfaat bagi pengguna demi kemajuan Bangsa Indonesia 49
2. Siap Online, Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan

49

http://visualmedia.web.id/aplikasi-simdes-sistem-informasi-manajemen-desa/
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SIAP online hadir untuk memadukan beragam sistem dan
aplikasi online yang dibutuhkan sekolah, guru, siswa hingga
orangtua/wali siswa. SIAP juga mampu mengelola data dan informasi
pendidikan dengan lebih cepat, mudah, akurat, terpadu dan
berkesinambungan mulai dari tingkat sekolah, dinas pendidikan
kabupaten, propinsi hingga pusat. Kemudahan ini otomatis akan
mempersingkat waktu untuk pengelolaan data akademik sehingga
pekerjaan-pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
SIAP online dibuat secara berkesinambungan mulai SIAP
Sekolah, SIAP Dinas, SIAP PSB, SIAP Siswa, SIAP Guru dan SIAP
Ortu, sehingga semua rantai yang berbasis pendidikan akan bersamasama mengaplikasikan program SIAP ini. SIAP SEKOLAH, memiliki
arti sebuah layanan online yang dirancang khusus untuk memudahkan
pengguna dalam mengelola dan mengakses administrasi akademik
sekolah secara online seperti absensi siswa, penjadwalan mata
pelajaran, laporan hasil belajar (raport), pengelolaan data guru, dan
laporan sekolah yang sesuai dengan standar nasional. Layanan ini
juga berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan pendidikan dan
analisis data.
Siap memiliki sistem yang dirancang untuk melakukan
otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru atau yang disebut
Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari proses pendaftaran hingga
pengumuman. Semua dilakukan secara online dan realtime. SIAP
juga dirancang untuk memudahkan siswa mengakses data dan info
akademik secara online seperti, laporan pekerjaan rumah, materi ajar,
ujian online, hingga konsultasi secara online dengan guru di sekolah.
Keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan SIAP adalah :
Layanan online yang mudah, nyaman, dan lengkap.
Terintegrasi dengan layanan SIAP Sekolah.
Kemudahan pengelolaan web secara mandiri.
Akses informasi dan komunikasi online yang mudah dan cepat
kepada masyarakat.
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Fitur layanan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi
terkini.50
3. SIMAS Sistem Informasi Mesjid , Dirjen Bimas Islam Kemenag RI

Aplikasi Simas yang dibangun sejak 2013 ini didesain sebagai
bentuk layanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan
dan
pemberdayaan
potensi
masjid
dan
musala.
Sebab data masjid dan musala sangat penting dalam proses
pemberdayaan, baik fisik maupun sumber daya manusia pengelola
masjid.
Aplikasi Simas dibuat dengan tujuan memperluas layanan
informasi dan data kemasjidan, identifikasi dan pemetaan potensi
maupun problematika masjid untuk optimalisasi pemberdayaan masjid,
serta terwujudnya modernisasi layanan data bidang kemasjidan.
Aplikasi ini menggunakan platform realtime online berbasis web
sehingga mempermudah para admin/ operator dalam melakukan fungsi
entry, verifikasi, dan validasi data masjid dan musala serta
mempermudah dalam menyajikan data-data kemasjidan dengan cepat
kepada masyarakat luas.
50

http://siap-online.com/sekilas-siap-web-sekolah/#.XZMFnLihnXA
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4. Sidalih KPU, Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 9 sistem teknologi
informasi untuk Pemilu 2014. Sebagian telah digunakan dan sebagian
lainnya masih dalam persiapan. KPU menegaskan penggunaan teknologi
ini hanya sebagai penunjang dalam Pemilu.
Menurut salah satu komisioner KPU Ada 9 sistem IT, yaitu Sipol
(Sistem Informasi Partai Politik), Sidapil (Sistem Informasi Daerah
Pemilih), Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), Silon (Sistem
Informasi Pencalonan), Silogdis (Sistem Informasi Logistik dan
Distribusi), Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara).
Kemudian 3 lainnya adalah Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem
Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi
Manajemen tentang arsip dan barang atau Simak BMN. Menurutnya,
penggunaan sistem teknologi informasi ini baru dilakukan pada Pemilu
tahun 2014.

Ia menegaskan sistem ini hanya sebagai penunjang bukan
menenutukan.Semuanya alat bantu bukan yang menentukan, Situng bukan
menentukan (hasil perolehan suara), karena yang menentukan adalah
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penghitungan berjenjang secara manual.
Dengan alat bantu ini
diharapkan seluruh data pemilih bisa terekam secara akurat dan
komprhensif.51
5. SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)52
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sebuah
sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani
keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan
diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang
farmasi, penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses
akuntansi sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Produk sistem
ini terintegrasi pada semua modul dan telah dipakai di beberapa Rumah
Sakit Daerah, baik yang telah berstatus BLU maupun belum. SIMRS ini
didesain dengan teknologi informasi terbaru dan interface yang menarik
sehingga mudah digunakan. SIMRS dengan Enterprise Hospital System
dibangun dengan teknologi mutakhir berbasis Open Source dengan
spesifikasi: User Interface berbasis Web PHP/AJAX, Database bisa
menyesuaikan dengan sistem yang ada.

Sumber Foto : http://www.digital-sense.net/simrs
51

Disarikan ulang dari berita detik.com. https://news.detik.com/berita/2227503/ini-9sistem-teknologi-informasi-milik-kpu-penunjang-pemilu-2014
52
http://www.digital-sense.net/simrs diakses tanggal 01 Oktober 2019
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Manfaat yang didapatkan Rumah Sakit dengan menggunaan
aplikasi SIMRS antara lain adalah:
1. Proses-proses manajemen rumah sakit bisa terintegrasi antara satu

bagian dengan bagian lainnya.
2. Pengendalian stok obat dan alkes multi gudang (multi apotek /
floorstock) bisa dilakukan dengan lebih mudah karena posisi stock
up to date-nya bisa diketahui setiap saat.
3. Penagihan kepada pasien bisa dibuat dalam sebuah single billing
statement untuk semua jasa perawatan yang telah diterima pasien.
4. Riwayat penyakit dan perawatan (medical record) pasien bisa
dikelola dan dipanggil dengan cepat dan otomatis.

Sumber Foto :
http://rsudpurihusada.inhilkab.go.id/sistem-informasi-manajemen-rumah-sakit-sim/
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5. Analisis statistik diagnosa dan pembedahan terhadap pasien telah

disesuaikan dengan standard yang telah ditetapkan WHO.
6. Memudahkan proses budgeting dan pengendalian realisasinya.
7. Memudahkan penyusunan rencana cash-flow dan pengendalian

arus kas maupun bank.
8. Dengan SIMRS, resiko keterlambatan pembayaran atau penagihan

hutang piutang bisa dikurangi.
9. Menjaga konsistensi data (data consistency) karena menggunaan
data bersama (data sharing) baik data master (database pasien,
dokter, perawat, karyawan dan obat) maupun data transaksi.
10. Pemanfaatan data keluaran / output dari suatu modul oleh modul
lain (sebagai masukan / input) sehingga bisa dihindari adanya
redundansi proses antar bagian.
11. SIMRS memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan di
semua unit, cepat dan akurat.
12. Pencetakan nota pembayaran, kuitansi, surat menyurat bisa
dilakukan dengan mudah.
13. Efisiensi waktu entri data (entry time) karena hanya dilakukan
sekali oleh bagian yang paling berkompeten.
14. Efisiensi kerja karyawan menjadi meningkat karena beberapa
proses rutin seperti pembuatan laporan atau perhitunganperhitungan dilakukan secara otomatis dan cepat. Dengan
demikian karyawan lebih bisa berkonsentrasi kepada hal-hal yang
bersifat stratgis.
15. Dll (Sumber data: http://www.digital-sense.net/simrs)
6. Aplikasi ISBN (Perpustakaan Nasional R.I)
Tidak satupun penerbit yang tidak mengenal ISBN, atau
Perpustakaan Nasional. Boleh dikatakan kepentingan pengurusan ISBN
sama pentingnya dengan kepentingan proses menerbitkan buku itu
sendiri. ISBN adalah satu bagian dalam proses penerbitan.
ISBN atau International Standard Book Number adalah deretan
angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional
terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh
penerbit. Setiap nomor memberikan identifikasi unik untuk setiap
terbitan buku dari setiap penerbit, sehingga keunikan tersebut
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memungkinkan pemasaran produk yang lebih efisien bagi toko buku,
perpustakaan, universitas maupun distributor.

ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang
berkedudukan di London. Perpustakaan Nasional RI merupakan
Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada
penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT (Katalog
Dalam Terbitan).

Proses pendaftaran penerbit, permintaan ISBN dan KDT
telah dibuat lebih mudah dengan layanan satu pintu. Sekali
informasi judul terbitan diserahkan, akan menjadi bagian dari
database bibliografi dan akan muncul di terbitan Katalog Dalam
Terbitan di Perpustakaan Nasional, yang memungkinkan
perpustakaan maupun toko buku yang mencari terbitan untuk dibeli
mengetahui informasi terbitan terbaru.53
Proses ISBN telah menggunakan system Aplikasi yang
terintegrasi dan berbasis computer- internet. Jika dulu mengurus
53

https://isbn.perpusnas.go.id/
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ISBN memakan waktu hingga berminggu karena dilakukan secara
manual. Kini proses ISBN hanya berlangsung lebih kurang 1 hari,
walaupund alam S.O.P Peprpusnas menyebut lama pengurusan
sekitar 3 hari. Ini membuktikan bahwa system informasi
manajemen di Peprustakaan Nasional berlangsung dengan cepat
dan sangat memuaskan pengguna.
Selain ISBN, lembaga yang menaungi penerbitan jurnal
yakni LIPI (Lembaga Ilmpu Pengetahuan Indonesia) juga telah
menjalankan system penerbitan nomor ISSN bagi pengelola jurnal.
Dengan demikian baik penerbit buku maupun pengelola jurnal
telah dimudahkan oleh system informasi yang telah dijalankan
dengan baik oleh Perpusnas dan LIPI.
7. Aplikasi ISSN (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Selain ISBN, lembaga yang menaungi penerbitan jurnal
yakni LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) juga telah
menjalankan system penerbitan nomor ISSN bagi pengelola jurnal.
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Dengan demikian baik penerbit buku maupun pengelola jurnal
telah dimudahkan oleh sistem informasi yang telah dijalankan
dengan baik oleh Perpusnas dan LIPI.

(91)

Dr. Lukman Hakim, M.Pd.I

(92)

PRINSPIP-PRINSIP DASAR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

BAB V.
TEORI DASAR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENDIDIKAN
A. Pendahuluan
1. Dunia Pendidikan Indonesia Hari Ini
Lembaga pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai
suatu organisasi pendidikan yang dalam tataran praktiknya memiliki
orientasi ganda (multiple oriented), yaitu organisasi yang berorientasi
sosial dan sekaligus berorientasi bisnis. Orientasi sosial pendidikan
bertujuan meningkatkan kecerdasan bangsa sedangkan orientasi bisnis
pendidikan bisanya muncul akibat upaya untuk mempertahankan
eksistensi lembaga yang membutuhkan dukungan finansial.
Saat ini semakin banyak lembaga pendidikan yang menetapkan
biaya pendidikan tinggi dengan ditunjang oleh sarana prasarana belajar
yang lebih baik dengan memanfaatkan fasilitas tekhnologi dan selera
masa depan yang menjanjikan kepada para siswa maupun mahasiswa. Di
beberapa lembaga bahkan memiliki program magang di perusahaanperusahaan yang sudah terkenal. Dengan demikian, ada kemungkinan
mereka yang berprestasi akan langsung direkrut oleh perusahaan
tersebut. Oleh karena itu, masyarakat lebih banyak memilih lembaga
pendidikan yang bervisi market walaupun akibatnya harus mengeluarkan
cost pendidikan yang relative lebih mahal.
Dalam menghadapi globalisasi, sistem informasi semakin
dibutuhkan dan harus diperkuat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
mendukung peningkatan dan kelancaran aliran informasi, upaya kontrol
manajemen dan kualitas lembaga, serta usaha untuk membangun aliansi
dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai lembaga pendidikan
kita. Maka, penguatan sistem informasi adalah pilihan mutlak untuk
seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.
Demikianlah, era globalisasi menimbulkan efek, positif maupun
negarif bagi perkembangan dunia pendidikan. Bagi lembaga yang mampu
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bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan, maka lembaga
tersebut akan mampu tumbuh maju dalam persaingan. Bagi yang tidak,
kemungkinan akan terlindas dan bertahan dengan kekuatan seadanya.
Maka, dalam konstalasi ini, dunia pendidikan Indonesia harus
berbenah diri dalam meningkatkan sistem informasi guna menunjang
kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan
kita. Sistem informasi yang akan diciptakan harus seimbang antara
teknologi yang tersedia dengan kemampuan sumber daya manusianya
sehingga tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Jika itu terjadi,
sistem informasi tidak akan dapat terwujud secara signifikan dalam
menunjang kualitas pendidikan secara mendasar.
Idealnya, sistem informasi pendidikan yang dibutuhkan di
Indonesia adalah bagaimana sumberdaya yang ada bisa memanfaatka
secara maksimal kemajuan tekhnologi informasi. Maka, peran para
pemangku kepentingan khususnya para pengambil keputusan bidang
pendidikan sangat dibutuhkan untuk dapat mencari informasi sebagai
bahan dalam proses pengambilan keputusan bidang pendidikan khusunya
dalam memperkuat system informasi di lembaga pendidikan.
Beberapa kebijakan lain juga perlu dibangun adalah
mempersiapkan daya dukung sumberdaya. Sebagai bagian yang harus
sinergis dengan gerakan tekhnologi informasi. Misalnya kebijakan yang
berhubungan dengan mutu dan materi pendidikan. Sebagai contoh yang
dapat dijelaskan seperti, berapa perbandingan output sumber daya
manusia pendidikan yang dibutuhkan terhadap jumlah sumberdaya
pendidikan yang sedang berproses. Termasuk bagaimana memetakan
jenis sekolah yang harus diprioritaskan, pelaksanaan kurikulum yang
akan diterapkan, hingga bgaimana memikirkan perkembangan lembaga
pendidikan untuk bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan
internasional.
Disadari atau tidak, sesungguhnya dinamika pendidikan Indonesia
hingga saat ini masih berkutat pada berbagai kebijakan untuk
menerapkan model pendidikan yang efektif. Kita telah lama berputar di
sekitar penerapan kurikulum, perubahan demi perubahan kurikulum,
hingga model pengelolaan sekolah, dari model pengelolaan terpusat
(94)

PRINSPIP-PRINSIP DASAR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

hingga otonomi penuh sebagaimana yang kita kenal sekarang yakni
sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sementara di luar sana,
mereka telah bergerak jauh, tidak lagi mencemaskan kemasan, atau
memperindah tampilan. Pendidikan di Negara maju lebih banyak
merujuk pada aspek kualitas sementara kita masih disibukkan oleh
meningkatnya kuantitas dari tahun ke tahun.
Namun ditengah kecemasan kita terhadap dunia pendidikan,
ternyata masih ditemukan lembaga pendidikan yang berhasil
mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung proses
pembelajarannya sehingga dapat mengadopsi pola pembelajaran yang
lebih mudah, cepat memiliki nilai tambah serta inovatif dalam mencari
fornulasi baru untuk rnemberikan tambahan ilmu maupun keterampilan
bagi peserta didiknya. Sekolah yang serius melakukan pelayanan
terhadap siswa ditandai oleh tingkat kebutuhannya terhadap kehadiran
teknologi informasi sebagai pendukung peningkatan kualitas pelayanan.
Maka pertanyaan mendasar yang perlu kita ungkapkan adalah sudah
seriuskah lembaga-lembaga pendidikan kita hingga hari ini?
2. Dinamika Sistem Informasi di Lembaga Pendidikan
Permasalahan sosial selalu timbul setiap saat dikarenakan sangat
cepatnya arus globalisasi. Sarwono (2010) menyatakan bahwa maju dan
berkembangnya
peradaban
dunia
juga
mempengaruhi
alat
pendukungnya, diantaranya adalah teknologi komunikasi yang
penggunaanya sebagai alat bantu untuk memproses dan mentransfer
perangkat data informasi yang dibutuhkan, teknologi komunikasi pula
sebagai sebab masuknya norma dan nilai baru dari luar yang pada
gilirannya norma dan nilai baru ini masuk ke dalam lingkungan
54
kehidupan keluarga dan masyarakat.
Era baru dalam dunia pendidikan mengarah pada diperlukannya
reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan sistem informasi yang
dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan yang berbasis
sekaligus ramah tekhnologi. Konsep ini rnemiliki nuansa bagaimana
54
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dunia pendidikan berusaha menggunakan perangkat komputer yang dapat
diaplikasikan sebagai sarana komunikasi informasi untuk meningkatkan
kinerja dunia pendidikan secara signifikan.
Peningkatan kinerja pendidikan dimasa yang akan datang
memerlukan sistem informasi dan teknologi informasi yang tidak hanya
berfungsi sebagai pendukung keberhasilan pendidikan, akan tetapi
sebagai faktor utama dalam mendukung dunia pendidikan sehingga
mampu bersaing dipasar global. Dengan pengetahuan yang diperoleh,
lembaga pendidikan telah memunculkan konsep dan strategi baru dalam
memberikan layanan pada pengguna jasa pendidikan yang kemudian
diterapkan dalam praktik oleh beberapa lembaga pendidikan yang
mempunyai peluang untuk memanfaatkan konsep dan strategi tersebut55
Sistem informasi merupakan sistem operasional yang
malaksanakan beraneka-ragam fungsi untuk menghasilkan informasi
yang berguna bagi pelaksanaan operasi dan manajemen organisasi
pendidikan. Penerapan sistem informasi dalam dunia pendidikan
(Simdik) dengan dukungan teknologi informasi kelak akan sangat
mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Dengan Teknologi informasi akan memberikan nilai tambah dalam
proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah lainnya. Dalam
pemanfaatan teknologi informasi diharapkan tingkat daya pikir serta
kreativitas guru dan peserta didik serta masyarakat dapat berkembang.
Saat ini, pada proses pengelolaan sekolah yang modern berbasis
teknologi inforrnasi mulai semakin banyak sekolah yang menerapkan
Sistem Informasi Manajemen Sekolah baik yang merancang sendiri,
program dari pemerintah maupun dikerjakan secara profesional oleh
tenaga ahli.
3. Urgensi Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Sebagai
Peluang Percepatan Kualitas
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah sebuah sistem
informasi yang dirancang secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan
55
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manajemen lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sasaran Sistem
dalam hal ini merujuk kepada sekolah, dari tingkat Taman Kanak-Kanak,
hingga tingkat Sekolah Menengah Atas. Dikembangkan secara
komprehensif dan terstruktur dimulai dari proses operasional pendaftaran
siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai operasional
siswa hingga catatan alumni.
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan pada prinsipnya adalah
pengelolaan data menjadi informasi yang bisa digunakan untuk
memudahkan kerja internal. Namun pada era perkembangan tekhnologi
saat ini, sistim informasi lebih dititik beratkan pada penyajian informasi
lembaga kepada pihak pengguna yang dirancang sebagai media informasi
berbasis web (tidak semata untuk sarana kerja internal). Ini dimungkinkan
oleh adanya dampak globalisasi cenderung memacu lembaga untuk
bertindak cepat, karena itu peralatan jaringan, atau sistem informasi yang
memanfaatkan jaringan (networking) sangat dibutuhkan.
Mengenai keunggulan system informasi berbasis jaringan ini,
Soekartawi (2001)56 meyakini bahwa banyak hal-hal positif yang dapat
diperoleh dari networking, yaitu:
1.
2.

3.

4.

Individu atau organisasi pada prinsipnya tidak dapat tumbuh
secara cepat tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain;
Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat dan semakin
kompleksnya permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang ada
di masyarakat, menuntut kerjasama untuk memecahkan masalah
tersebut;
Berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat
mendorong orang atau organisasi untuk saling melakukan
kerjasama secara cepat dan saling menguntungkan;
Munculnya era globalisasi di mana batas antar negara menjadi
„tipis‟ karena adanya kemajuan teknologi informasi, pergerakan
manusia yang semakin cepat karenanya semakin majunya
teknologi transportasi, dan komunikasi antara individual dan
organisasi semakin cepat.
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Selanjutnya Soekartawi (dalam bukunya yang berjudul ‟Seven
Ways for Successful Academic Networking, 2001‟)57 menuliskan bahwa
manfaat networking dapat dikelompokkan dalam enam hal, yaitu:
a. Meningkatkan kerjasama (increased collaboration);
b. Memanfaatkan sumberdaya secara bersama (resource sharing);
c. Memecahkan berbagai permasalahan secara bersama (problem
solving);
d. Memberikan dukungan teknis secara lebih mudah (technical support);
e. Meningkatkan efisinesi (efficiency), dan
f. Meningkatkan hasil kerja yang lebih besar (greater output).
Mengingat sistem jaringan dalam tekhnolgi informasi memiliki
perang penting, maka, sistem informasi manajemen pendidikan harus
lebih serius memanfaatkan kesempatan ini guna mendongkrak percepatan
kualitas. Jika sebelumnya sistem informasi manajemen pendidikan
banyak terfokus pada pengelolaan data internal untuk memudahkan
kebutuhan informasi internal, maka era tekhnologi sekarang telah
memberikan pekerjaan baru agar peningkatan kualtias dimaksud bisa
segera tercipta. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dimodifikasi
sedemikian hingga agar bisa memacu proses pembelajaran yang tidak
dihalangi oleh waktu, dan mengikis birokrasi media belajar dari buku
buku fisik menjadi elektronik. Inilah usaha percepatan peningkatan
kualitas pendidikan yang sesungguhnya, serius memanfaatkan segala
potensi dan perkembangan yang terjadi.
B. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
1. Tujuan Sistem Informasi Manejemen Pendidikan
Tujuan dari dibangunnya informasi berupa aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Pendidikan adalah 58 :
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1. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan
memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari
tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang
setara dengannya.
2. Memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia
pendidikan yang ada di propinsi / kota kabupaten agar dapat berperan
aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan.
3. Pertanggungiawaban publik yaitu dengan memberikan informasi
secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang
dialokasikan untuk dunia pendidikan.
4. Meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika
serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan.
5. Memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik
dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan
lainnya.
Nilai Lebih dalam bentuk keunggulan Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan (SIMDIK)59 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sesuai standar JARDIKNAS (Departemen Pendidikan Nasional),
sehingga pembuatan laporan dari masing-masing sekolah maupun
dari Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dan cepat di sampaikan
tanpa harus membuat laporan ulang dan tanpa harus mencetak
laporan, hal ini karena format laporan dan jaringan sudah disesuaikan
dan menggunakan konsep singkronisasi online.
2. Kemudahan dan kecepatan proses pengolahan, penyimpanan,
pencarian, pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan.
3. Dikembangkan secara integrated untuk kebutuhan administrasi
akademik sekolah.
4. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga/institusi
pendidikan terkait.

59
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2. Manfaat Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
Sistem ini tentu memiliki banyak manfaat, baik bagi lembaga
pendidikan yang melaksanakannya maupun dari pihak pengguna.
Keuntungan yang diperoleh sekolah dari sitem informasi manajemen
pendidikan, adalah:
1. Membantu sekolah dalam memantau perkembangan pendidikan siswa
secara akurat dan valid.
2. Membantu sekolah dalam meningkatkan pelayanan di bidang
pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang cepat dan
terdistribusi.
3. Memiliki database sekolah yang lengkap mulai dari data siswa, guru
serta karyawan serta data akademik, sistem kurikulum, administrasi,
aset sekolah dan data lain yang berhubungan.
4. Memudahkan pekerjaan manajemen sekolah dalam segala aspek
mulai dari administrasi hingga keuangan
5. Meningkatkan citra sekolah tersebut secara luas dengan kesan fasilitas
manajemen modern.
Keuntungan Simtem infromasi tentu harus pula diperoleh siswa
termasuk orang tua siswa. Sebagai sistem yang berorientasi pada
kecepatan dan kemudahan arus informasi, maka keuntungan yang
diperoleh orang tua dan siswa, antara lain:
1. Siswa dapat memaantau perkembangan sekolah dari jadwal
akademik, masalah hasil pembelajaran, hingga keadaan guru dan
situasi sekolah.
2. Siswa semakin mahir dalam pemanfaatan tekhnologi dan berkreasi
menyalurkan bakat keilmuan siswa di berbagai fasilitas media internet
seperti blog khusus, atau media informasi yang disediakan sekolah.
3. Siswa dapat belajar di manapun dan berinteraksi dengan pihak
sekolah kapanpun karena akses system informasi yang
menghilangkan jarak dan ruang. Ini juga dimungkinkan oleh system
pembelajaran berbentuk e-learning.
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4. Siswa dapat berkorespondensi dengan sesama pelajar di
lingkungannya bahkan di seluruh dunia.
5. Siswa dapat mencari info beasiswa dari dalam/luar negeri
6. Orang tua dapat mengecek absensi/daftar nilai melalui fasilitas
berbagai fasilitas tekhnolgi informasi seperti SMS Gateway Go To
School atau aplikasi lainnya tanpa perlu datang kesekolah.
7. Orang tua dapat memantau perkembangan anak-anak nya baik
perkembangan akademik maupun situasi abesensi anak.
C. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
Sebelum membahas mengenai pengertian sistem informasi
manajemen pendidikan secara utuh, terlebih dahulu akan dikemukakan
pengertian sistem, informasi dan pendidikan yang dikemukakan oleh
beberapa ahli sebagai berikut : 60
1. Sistem
a. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan
saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu (Ludwig,
1991).
b. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan
untuk mencapai suatu tujuan (A. Rapoport, 1997).
c. Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang
terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi (L. Ackof,
1997).
d. Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara
bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan (Gordon B.
Davis‟, 1995).
e. Sistem, yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk
mencapai suatu tujuan (Raymond Mcleod, 2001).
f. William A. Shorde (1995) dalam bukunya Organization and
Management menyebutkan ada sekitar enam ciri sebuah sistem,
yaitu perilaku berdasarkan tujuan tertentu, keseluruhan,
keterbukaan, terjadi transformasi, terjadi korelasi, memiliki
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mekanisme
control
artinya
terdapat
kekuatan
yang
mempersatukan dan mempertahankan sistem yang bersangkutan.
g. Menurut Budi Sutedjo (2002) sistem adalah kumpulan elemen
yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu
kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.
h. Sedangkan jenis sistem secara umum terdiri dari sistem terbuka
dan sistem tertutup (open-Loof dan Closed-Loop Sistem). Sistem
terbuka dalah sistem yang tidak memiliki sarana, pengendalian
mekanis dan umpan balik. Sedangkan sistem yang tertutup, yaitu
sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis dan
umpan balik (Raymond Mcl-eod, Jr. 2001).
2. Informasi
Saat ini, mutlak kita sedang berada pada era informasi, hal ini
berarti bahwa informasi sudah menyentuh seluruh segi kehidupan
baik individual, kelompok maupun organisasi. Di tingkat individu
aneka ragam informasi dibutuhkan seperti kebutuhan akan
pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan maupun jenis produk atau
jasa lainnya.
Adapun pengertian tentang informasi, yaitu data yang telah
diproses ke dalam suatu bentuk yailg mempunyai arti bagi penerima
dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan
keputusan saat ini maupun saat mendatang (Gordon B. Davis,
1995).61 Sedangkan Inforrnasi menurut Budi Sutedjo (2002 : 168)
merupakan hasit pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen
sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipatrami dan merupakan
pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman faktafakta yang ada. Informasi, yaitu sebuatr pernyataan yang menjelaskan
suatu peristiwa (suatu objek atau konsep) sehingga manusia dapat
membedakan sesuatu dengan yang lainnya (Samuel Elion, 1992).
Informasi merupakan kumpulan datayang telah diolah baik bersifat
kualitatif maupun kuantitatif dan memiliki arti lebih luas.
61
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3. Pendidikan
Para ahli sama-sama mengarah pada suatu tujuan tertentu tetapi
mereka masih belum seragam dalam mendefinisikan istilah
pendidikan. Driyarkara (1980) mengatakan bahwa pendidikan itu
adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda
ke taraf mendidik.
Dalam Good Carter (1959) dinyatakan bahwa pendidikan
adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan
tingkah laku lainnya dalam masyarakat tempat mereka hidup (2)
proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh
lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari
sekolah) sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan
kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.
Pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk
menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen dalam
tingkah laku pikiran dan sikapnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pendidikan
adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok
orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pngajaran
dan pelatihan (proses perbuatan dan cara mendidik).
Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab I
Pasal I ayat (l) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif rnengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya
masyarakat, bangsa dan Negara.
Sihombing (2002 : 10) menjelaskan bahwa pendidikan haruslah
mengandung pokok-pokok pikiran penting antara lain: Pendidikan
adalah proses pembelajaran, proses sosial, proses memanusiakan
manusia, pendidikan merupakan perbuatan atau kegiatan sadar, dan
pendidikan tidak berfokus pada pendidikan formal.
Bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki
kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang
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berkaitan satu sama lain. Jika menginginkan pendidikan terlaksana
secara teratur, berbagai elemen (komponen) yang terlibat dalam
kegiatan pendidikan perlu dikenali terlebih dahulu. Untuk itu
diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem yang
dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro pendidikan dapat
dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik dan interaksi
keduanya dalam usaha pendidikan. Adapun secara makro menjangkau
elemen-elemen yang lebih luas.
Berdasarkan tinjauan mikro peserta didik dan pendidik
rnerupakan elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta
didik mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai
sumber dan kendala. Dengan memperhatikan berbagai sumber dan
kendala, ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya
proses untuk mencapai tujuan. Proses ini menampilkan hasil
belajar.Hasil belajar perlu dinilai dan dari hasil penilaian dapat
merupakan umpan balik untuk mengkaji kembali berbagai elemen"
Keseluruhan elemen ini tidak terlepas dari pengetahuan, teori,
maupun model pendidikan yang telah dimiliki, disusun dan diuji
cobakan oleh para ahli.
4. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
Gordon B. Davis, dalam Best, J. Roger, (2000) menjelaskan
bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem
manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna
mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan
keputusan dalam sebuah organisasi.62
Soetedjo Moeljodihardjo, (1992) 63 memberikan pengertian
bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu metode yang
menghasilkan informasi yang tepat waktu (timely) bagi manajemen
tentang lingkungan ekstemal dan operasi internal sebuah organisasi,
dengan tujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam
62

63

Best, J. Roger, 2000, Market-Based Management, Strategis For Growing Customer
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rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian. Komarudin
dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedi Manajemen” (1997)64,
memperkenalkan sistem informasi “SIM” adalah suatu pendekatan
yang terorganisir dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan
informasi yang tepat dan dapat memberikan kemudahan bagi proses
manajemen.
Robert W Holmes, (1992) mendefinisikan sistem informasi
sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi
pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang diperlukan oleh
manajemen guna merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas
organisasi yang dirancang dalam kerangka kerja yang menitik
beratkan pada perencanaan keuntungan, perencanaan penampilan, dan
pengawasan pada semua tahap.
Roberl G. Murdick, (1995) menjelaskan bahwa sistem informasi
manajemen adalah sebuah proses komunikasi di mana input direkam,
disimpan, dan diambil kembali untuk menyajikan keputusan yang
berbentuk output mengenai perencanaan, pengoperasian, dan
pengendalian.
James A.F" Stoner, 1992, sistem informasi adalah metode yang
formal yang menyediakan bagi pihak manajemen sebuatr inforrrasi
yang tepat waktu, dapat dipercaya untuk rnendukung proses
pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasa& dan fungsi
oprasi sebuah organisasi yang lebih efektif.
Dari pembahasan mengenai sistem informasi manajemen
pendidikan, dapat kami simpulkan sebagai berikut
1.

2.

64

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi satu
sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai
tujuan tertentu.
Informasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu
peristiwa suatu obyek sehingga manusia dapat membedakan
sesuatu dengan yang lainnya. Informasi juga merupakan
kumpulan data yang telah diolah yang memiliki arti.
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3.

4.

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserla didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, Pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan drinyq masyarakat bangsa dan Negara.
Sistem Informasi Pendidikan merupakan perpaduan antara
sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk
memilih, menyimpan,mengolah, dan mengambil kembali data
dalam rangka mendukung prosss pengambilan keputusan bidang
pendidikan.

5. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
Konsep dasar yang paling awal dalam membangun sistem
informasi pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut yaitu:
1. Komponen dan tipe sistem informasi, yang terdiri blok-blok yang
saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai sasaran, diantara
blok-blok tersebut sebagai berikut. Blok –blok system ini terdiri dari
a. Blok masukan (input block), yang dimaksud dengan input disini
termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan
dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar.
b. Blok model (model block), terdiri dari kombinasi prosedur, ogika
dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan
data yang tersimpan di basis data.
c. Blok keluaran (output block), keluaran yang merupakan
informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk
semua tingkatan manajemen.
d. Blok teknologi (technology block), merupakan tool box dalam
sistem informasi. Yakni sebagai alat menerima input,
menjalankan model, menyimpan dan mengakses data,
menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu
pengendaliandari sistem secara keseluruhan.
f. Blok basis data (database block), kumpulan data yang saling
berkaitan dengan ynag lainnya.
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g.

Blok kendali (control block), pengendalian yang dirancang dan
diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang merusak
sistem dapat dicegah dan secepatnya kesalahan-kesalahan ynag
terjadi dapat teratasi.

2. Perencanaan sistem informasi. Bahan perencanaan sistem informasi
yang akan dibahas berkisar pada empat tingkatan yaitu ide (untuk
megetahui perlunya merancang system), design (merancang dan cara
penerapan), pelaksanaan (menerapkan disign ke dalam sistem),
control
(apakah tingkat pelaksanaan sesuai dengan design). dan
evaluasi. ((memeriksa apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan
tujuan)
3. Pengelolaan sistem informasi. Pemimpin yang efektif bertugas dan
bertanggungjawabuntuk mengelola sistem informasi dalam rangka
proses manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Tugas
pengelolaan tersebut meliputi perencanaan informasi, transformasi
informasi, komunikasi informasi, organisasi pelaksana, pemantauan
dan pengendalian.
4. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian bertujuan untuk
menjamin pengelolaan dan produk-produk informasi baik dalam segi
kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu. Pengendaian informasi
dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan.
5. Penilaian sistem informasi. Fungsi penilaian informasi adalah
menyediakan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat
keputusan. Penilaian diterapkan dalam tiga komponen penting sistem
informasi yaitu pengelolaan sistem informasi yang terdiri masukan
(langkah awal penyusunan informasi), proses (transformasi informasi)
dan produk (hasil dan dampak sistem informasi).
D. Praktik Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
Menurut Buford dan Bedein (1998) ada empat kegiatan yang dapat
dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, yaitu
perencanaan, implementasi, dan penilaian. Perencanaan sistem informasi
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manajemen adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi
manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan,
pendefinisian, alur informasi, dan penetapan laporan-laporan yang
diperlukan.
Implementasi mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas
yang diperlukan, pengadaan peralatan pemrosesan data, serta penyiapan
dan pelatihan tenaga. Sementara, penilaian adalah menetapkan
keberhasilan sistem informasi manajemen dalam mencapai tujuan.
Berikut akan disampaikan terlebih dahulu beberapa manfaat sistem
informasi pendidikan :
1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu
dan akurat bagi para pengguna sekolah, tanpa mengharuskan
adanya perantara sistem informasi.
2. Mengembangkan proses perencanaan dan kegiatan manajemen
sekolah yang efektif dan efesian
3. Efisiensi kebutuhan sekolah berupa terpangkasnya pos-pos
kegiatan penting yang membutuhkan lebih banyak tenaga.
4. Memperbaiki produktivitas dan kinerja di setiap level hirarki
manajemen lewat sistem kontrol pemanfaatan Simdik.
5. Sekolah menggunakan sistem informasi untuk mengolah
transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan
pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.
6. Mendukung Pengambilan Keputusan Managerial.
7. Mendukung tercapainya Keunggulan Strategis
1. Skema awal dalam Merancang Sistem
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan perpaduan
antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk
memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam
rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang
pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data/fakta
sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya.
(108)
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Dalam pembahasan ini akan diuraikan peran sistem informasi dari
fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang mencakup sistem informasi
manajemen keuangan, sistem informasi manejemen sumber daya
manusia, sistem informasi manajemen operasi, dan sistem informasi
manajemen pemasaran. Mengingat pendidikan termasuk jasa (service)
maka pembahasan lebih berorientasi kemanajemen jasa. Oleh karena itu,
pembahasan fungsional manajemen yang diuraikan akan menekankan
bagaimana sebuah jasa pendidikan dapat disajikan, disampaikan, dan
digunakan oleh pemakainya (pelangganlkonsumen).65
Manajemen pendidikan merupakan sekumpulan fungsi untuk
menjamin efisieasi dan efektivitas pelayanan pendidikan melalui
perencanaan pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan
alokasi sumber daya stimulus dan koordinasi personif penciptaan iklim
organisasi yang kondusif, serta penentuan pengembangan fasilitas untuk
memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat di nnasa depan. Sehingga
dapat dikatakan bahwa manajemen pendidikan pada hakikatnya adalah
menyangkut tujuan pendidikan manusia yang melakukan kerjasama
proses sistemik dan sistematik serta sumber-sumber yang didayagunakan.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu
cahng ilmu manajemen pendidikan yang mempelajari penataan sumber
daya manusia, kurikulum, fasilitas sumber belajar, dana serta upaya
mencapai tujuan lembaga secara dinamis. Pengelolaan sistem informasi
manajemen pendidikan terdiri atas unsur inpud, proses dan output.
Keputusan yang akan diambil sebagai pemecahan masalah yang
dihadapi lembaga pendidikan akan didasarkan atas sistem informasi
fungsional manajemen pendidikan. Pembahasan dalam bagian ini
didasarkan atas pokok pemikiran dari Rymond (2001:322). Bahwa setiap
organisasi/lembaga termasuk lembaga pendidikan untuk mempertahankan
eksistensinya harus berpegang pada keputusan yang diarnbil berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang matang, keputusan yang dianggap layak
untuk dilaksanakan adalah keputusan yang didasarkan atas sistem
informasi yang akurat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa integrasi
dari setiap fungsional manajemen pendidikan akan menghasilkan sistem
65
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informasi manajemen pendidikan yang akurat sebagai subsistem
pendukung keputusan bidang pendidikan.
a. Sistem Informasi Manajemen keuangan dalam pendidikan.
Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan digunakan untuk
membantu proses pengolahan data keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan berdasarkan sistem pencatat yang disebut
akuntansi. Akutansi menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan
oleh manajer keuangan dalam bentuk neraca laporan rugi laba, serta
laporan perubahan modal. Akuntansi merupakan proses pencatatan,
penggolongan, ringkasan peristiwa dan kejadian yang bersifat
keuangan yang menyajikan seluruh laporan keuangan sebuah
organisasi termasuk lembaga pendidikan dan berperan untuk
mengetahui gambaran posisi keuangan atau pembiayaan pada
organisasi pendidikan tersebut.
b. Sistem lnformasi Manajemen Operasi dalam Pendidikan
Menurut Lovelock (2003:31) pendidikan (education) merupakan jenis
jasa yang menciptakan oleh penyedia jasa untuk disampaikan secara
langsung pada pola pikir seseorang. Oleh karena itu, operasi jasa
pendidikan lebih menekankan pada bagaimana meyajikan jasa
pendidikan agar dapat diterima dengan mudah oleh konsumen atau
pengguna jasa pendidikan (sisiwa/mahasiswa).
c. Sistem Informasi Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan
Sistem informasi pemasaran bermanfaat untuk mengatur arus
informasi pemasaran jasa pendidikan karena tingkat persaingan jasa
pendidikan saat ini sangat ketat seperti halnya persaingan didunia
bisnis. Terjadinya persaingan yang sangat ketat antar jasa pendidikan
merupakan dampak dari banyaknnya jasa pendidikan yang ditawarkan
oleh penyedia jasa.
d. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
Sistem ini Sangat tergantung kepada kualitas informasi yang
digunakan untuk menyusun berbagai program tersebut. Kemampuan
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lembaga pendidikan dalam memperoleh, menyimpan, memelihara dan
menggunakan informasi sumber daya manusia. Lembaga pendidikan
tersebut mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas serta mendukung
program sumber daya manusia.
Sistem informasi manajemen pendidikan diharapkan juga akan
memenuhi kebutuhan informasi tentang berakhirnya masa kerja
(pensiun) seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Jika keadaan ini
didukung dengan data yang akurat, selama melaksanakan tugasnya
seorang pendidik akan benar-benar mempersiapkan masa pensiun dengan
kesiapan mental. Karena jika seseorang berhenti dari aktivitas rutin, ia
akan mengalami apa yang disebut dengan post power syndrome yang
mengakibatkan ia mudah stress, bahkan terguncang.
Oleh karena itu, SIM pendidikan diharapkan dapat memberikan
informasi kepada setiap pendidikan dan tenaga kependidikan (pejabat
fungsional maupun struktural) untuk menyediakan data kepegawaian
bidang pendidikan secara tepat dan akurat. Apabila unsur-unsur tersebut
diterapkan pada sekolah, maka akan terlihat sebagai berikut :
1. Input terdiri atas kurikulum,kesiswaan kepegawaian, siarana dan
prasarana hubungan sekolah dengan masyarakat, keuangan
marketing dan sim biodata smk;
2. Proses dapat dilakukan dengan manual dan bantuan computer. Proses
manual dengan cara konvensional sedangkan proses dengan bantuan
computer mempersyaratkan kondisi tertentu yaitu : adanya prosedur,
tersedia data, pengelolaan dan pemeliharaan system;
3. Output merupakan informasi yang disajikan rmtuk pimpinan (kepala
sekolah) atau pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan dalam
membuat atau mengambil keputusan.
2. Merancang Aplikasi Simdik
a. Pengelolaan dan Pendataan
Informasi merupakan satu-satunya sumber yang dibutuhkan
seorang pimpinan lembaga pendidikan. Informasi dapat diolah dari
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sumber lain yang dipengaruhi oleh organisasi yang sangat kompleks dan
perangkat komputer yang dimiliki. Informasi dapat memperkuat kinerja
lembaga pendidikan, layaknya kinerja usaha lembaga bisnis. Informasi
yang diolah dengan menggunakan komputer dapat digunakan oleh
seorang pimpinan organisasi atau perseorangan dengan keahlian yang
dimiliki sebagai sarana komunikasi dan pemecahan masalah, serta
informasi yang sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan.
Informasi dapat digali melalui sumber-sumber yang tersedia, seperti
sumber daya manusia, material, alat, biaya yang dibutuhkan serta data
yang akan diolah.
Ledakan informasi saat ini menimbulkan dampak yang sangat
kuat terhadap kompleksitas manajemen pada umumnya khususnya
manajemen pendidikan. Pimpinan sebuah lembaga pendidikan pada
dasarnya adalah pengolah informasi. Seorang pimpinan harus memiliki
kapabilitas untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil
kembali, serta menyajikan informasi sebagai bahan dalam proses
pengambilan keputusan bidang pendidikan yang dapat dipertanggung
jawabkan secara moral.
Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan,
khususnya dalam bidang pendidikan merupakan kegiatan manajerial
yang pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan. Semua
kegiatan tersebut membutuhkan informasi. Informasi yang dibutuhkan
oleh para manajerial, termasuk pengelola pendidikan, disediakan oleh
suatu sistem informasi manajemen – SIM (Management Information
System) yaitu “suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer
secara teratur”. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk
melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang
dicapai.
Proses penerapan pengelolaan sistem informasi manajeemen
pendidikan berbasis computer, harus di ketahui bagaimana proses dan
alur pemnganan informasi di sekolah, yaitu :
a. Proses percncanaan data, menetapkan tujuan, jenis data dan waktu
pengumpulan data;
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b. Proses pengorganisasian data, menentukan tugas dan ruang lingkup
data yang ditangani oleh sekolah ;
c. Proses pengumpulan dan penyiapan data menentukan metode,
menentukan sumber data dan menyusun pengumpulan data sertra
pelaksanaan pengumpulan data;
d. Proses pengolahan data menentukan format sajian, menyesuaikan
permintaan informasi dan mengamankan informasi ;
e. Proses penyajian laporan, rnenganalisis dan menginterprestasikan
hasil olahan data serta mengamankan hasilnya.
Ruang lingkup dalam pembuatan aplikasi sistem informasi
manajemen pendidikan meliputi proses kerja yang emlibatkan alat-alat
atau perangkat yang memiliki interaksi. Menurut Marmoah (2018)
ruang lingkup simdik66 meliputi:
1.
2.

3.

4.

5.

Koneksi dan setting, Identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting
kurikulum, koneksi database, dan format tanggal.
Pengelolaan Kesiswaan, Pengelolaan biodata masing-masing
siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa
prestasi, perpindahan (mutasi) siswa, sampai pengelolaan data
alumni.
Pengelolaan Akademik, Laporan nilai hasil ujian secara periodik,
data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan
penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan
mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik.
Pengelolaan Guru dan Karyawan, Manajemen biodata guru dan
karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan
tambahan (kursus, training, seminar, workshop dsb).
Pengelolaan Keuangan, Manajemen pembayaran biaya pendidikan,
administrasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan
penggunaannya, biaya tambahan, seperti : biaya praktikum, biaya
ekstra, dll.
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6.

7.

8.

Pengelolaan Perpustakaan, Pengelolaan buku (iudul, kategori &
deskripsi), status keanggotaan dan peminjam, stock inventory,
Jurnal keluar masuk buku, laporan-laporan terdiri dari : statistik
peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan
rekap pengembalian.
Pelaporan, Pelaporan siswa (induk siswa, kesehatan, periksa
kesehatan, beasiswa, kasus, dan bimbingan) per siswa, per kelas
dan seluruh siswa, pelaporan guru/pegawai (induk pegawai, bidang
pengajaran), rencana pengajaran, nilai, kelulusan, statistik dan
laporan ke DEPDIKNAS (data sekolah, siswa dan guru)
Bank Soal, Pengolahan data bank soal, penyimpanan soal,
pencarian dan pencetakan.

Ilustrasi Simdik di Sekolah, Gambar. wongmultimedia.com

b. Penerapan Tekhnologi dalam Simdik
Otomatisasi kantor adalah penerapan teknologi untuk pekerjaan
kantor, mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama
yang berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di
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dalam maupun di luar kantor. Pengguna otomatisasi dibagi dalam empat
kategori yaitu :
a. Manajer adalah orang yang bertanggungjawab mengelola sumber
daya perusahaan, terutama SDM.
b. Profesional adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam
bidang tertentu yang membedakan mereka dari sekretaris dan
pegawai administrasi
c. Sekretaris adalah pegawai terdidik tertentu untuk melaksanakan
berbagai tugas seperti korespondensi
d. Pegawai administratif yaitu melaksanakan tugas-tugas untuk
sekretaris seperti menyusun dokumen
Dalam perkembangan otomatisasi kantor, ada sejumlah aplikasi
berbasis computer yang diperlukan untuk mempemudah bidang-bidang
dalam berinteraksi pada system kerja, yaitu:
1. Pengolahan kata (word processing) Penggunaan alat elektronik
yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas yang diperlukan
untuk menyiapkan dokumen yang diketik atau dicetak.
2. Surat elektronik (e-mail) Penggunaan jaringan komputer yang
memungkinkan para pengirim menyimpan dan menerima pesan
dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan.
3. Voice mail. Serupa dengan surat elektronik, namun pesan yang
disampaikan berupa suara.
4. Kalender elektronik. Penggunaan jaringan komputer untuk
menyimpan dan mengambil kalender pertemuan, menjadwal
rapat, dsb.
5. Konferensi audio. Penggunaan peralatan komunikasi suara untuk
membuat suatu hubungan audio diantara orang-orang yang
tersebar secara geografis dengan tujuan mengadakan konferensi.
6. Konferensi video. Penggunaan peralatan televisi yang digunakan
sebagai kelas interaktif jarak jauh.
7. Konferensi komputer. Penggunaan jaringan komputer yang
memungkinkan para anggota tim untuk pemecahan masalah untuk
bertukar informasi.
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8. Trnsmisi faksimil. Penggunaan peralatan khusus yang dapat
membaca ctra dokumen pada susatu ujung saluran komunikasi
dan membuat salinannya di ujung lainnya
9. Videotex. Adalah penggunaan komputer untuk menampilkan
materi narasi dan grafik yang tersimpan pada layar.
10. Pencitraan (imaging). Penggunaan pengenal karakter secara optik
untuk mengubah catatan kertas atau mikrofilm menjadi formal
digital untuk disimpan dalam alat penyimpanan.
11. Distance learning. Adalah sistem belajar mengajar yang
dilakukan dari jarak jauh. Biasanya dibangun berbasis web.
E.

Mengenal Aplikasi dalam Simdik
Uraian sebelumnya merupakan uraian aplikasi-aplikasi konvensional
yang biasa digunakan pada oraganisasi atau perkantoran. Dan berikut ini
adalah contoh software atau aplikasi yang digunakan dalam sistem
informasi manajemen pendidikan:
1. SISKO (Sistem Informasi Manajemen Sekolah berbasis WEB).
Software ini mencakup berbagai modul terintegrasi dan bersifat
multiuser sehingga dapat diakses oleh siswa, guru, dan karyawan di
sekolah
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2. SIMDIK (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan). Sebuah
aplikasi lain yang menggunakan nama yang sama dengan disiplin
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan itu sendiri. Software ini
terdiri atas dua macam, yaitu: (1) standar. Terdiri dari administrasi
dan uang SPP, serta master data yang terdiri dari data kelas,
penerimaan siswa baru, dan dat induk siswa. (2). lengkap. Terdiri
dari penerimaan siswa baru, administrasi dan uang SPP, data
pengajar dan nilai siswa, keuangan sekolah, kurikulum dan jadwal
mengajar
3. MySister (Sistem Informasi Sekolah Terpadu). Aplikasi terdiri dari
: software Perpustakaan, software aplikasi pembayaran SPP, software
aplikasi pembayaran administrasi lain, software aplikasi keuangan
sekolah, aplikasi pengolah nilai, software database siswa dan guru,
software aplikasi BP/BK (Bimbingan Konseling) , software aplikasi
absensi.

4. Siap. Siap memiliki sistem yang dirancang untuk melakukan
otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru atau yang disebut
Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari proses pendaftaran hingga
pengumuman. Semua dilakukan secara online dan realtime. SIAP
juga dirancang untuk memudahkan siswa mengakses data dan info

(117)

Dr. Lukman Hakim, M.Pd.I

akademik secara online seperti, laporan pekerjaan rumah, materi ajar,
ujian online, hingga konsultasi secara online dengan guru di sekolah.
SiAkad Cloud. Adalah layanan system informasi pendidikan khusus
untuk perguruan tinggi yang esuai dengan Regulasi DIKTI. SiAkad
Cloud memudahkan kampus dalam mengelola Proses PMB,
Registrasi, Pembayaran Akademik, Portal Mahasiswa dan Pelaporan
PDDIKTI tanpa harus menyediakan server, jadi kampus akan bisa
lebih hemat. Aplikasi siAkad Cloud berbasis Mobile memudahkan
semua civitas kampus, baik mahasiswa maupun dosen dapat
mengakses SIAKAD melalui smartphone masing-masing. Beberapa
kemudahan yang ditawarkan antara lain Layanan Online 24/7

Berbasis Cloud, Personifikasi Tema yang disesuaikan oleh
identitas PT, Sistem yang teruji lebih dari 50 PT di Indonesia,
Layanan Helpdesk dan Pelatihan, Keamanan Terjamin

Sistem informasi manajemen Sekolah dapat dikatakan berjalan
apabila semua komponen sekolah dapat menggunakan dan
memanfaatkan sistem itu sendiri. Sebagai contoh ada suatu sistem
informasi sekolah lengkap dan terpadu yaitu Integral Schoal Manajemen
System (I-SMS) yang rnemiliki fasilitas terpadu atau terintegrasi jadi
satu. Aplikasi ini dibuat sebagai layanan sistem informasi sekolah dan
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pondok yang memberikan kemudahan informasi yang cepat dan akurat.
mudah dalam penggunaannya dan bisa di akses di mana saja. Beberapa
fasilitas yang ditawarkan antara lain:
1. Layanan keuangan, Layanan pembayaran Biaya Pendidikan, SPP
dan lain-lain yang terintegrasi virtual account dengan Bank dan
SMS Gateway. Pengiriman informasi SPP berkala dengan SMS
Gateway. Laporan pembayaran, pengeluaran, uang saku,
tunggakan dan laporan BOS.
2. Layanan akademik, Layanan Akademik Sekolah berdasarkan
KTSP, K13 dan Kurnas. (Rapor, Bimbingan Konseling, Absensi,
dan lain-lain). Terintegrasi dengan aplikasi perpustakaan Slims.
Pengiriman informasi absensi dengan layanan SMS Gateway.
Absensi siswa dan pengawai dapat di integrasikan dengan sidik
jari
3. Layanan portal orang tua, Layanan portal orang tua bertujuan
untuk memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik
(Rapor, Bimbingan Konseling, Absensi, pembayaran, dan lainlain)
4. Layanan penerimaan peserta didik baru, layanan penerimaan
peserta didik baru secara online, ujian online dan pembayaran
virtual account bank.
5. Layanan Ponpes. Layanan Akademik Pondok berdasarkan
kurikulum pendidikan agama. Pengiriman informasi absensi
dengan layanan SMS Gateway.
6. Layanan pada dasahboard, berisi Layanan monitoring pihak
yayasan / sekolah / stake holder terhadap pelayanan sekolah dan
pondok, Hal-hal yang berkaitan dengan Keuangan, Akademik dan
ponpes.
Beberapa contoh aplikasi di atas adalah sebuah gambaran
mengenai sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah yang saat
ini sangat diperlukan dalam pengelolaan sekolah yang modem berbasis
teknologi informasi dan sangat bermanfaat untuk efisiensi kerja,
rneningkatan mutu pembelajaran, maupun efisiensi biaya.
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Beberapa contoh aplikasi lain yang sudah banyak digunakan
adalah SMS Gateway. Aplikasi SMS Gateway atau biasa disebut SMS
Smart School juga mudah karena dikelola sendiri oleh sekolah. Dengan
SMS, Smart School wali siswa dapat menerima laporan otomatis dari
sekolah misalnya : pelanggaran disiplin, nilai ujian, absensi pelanggaran,
data pembayaran, data guru dan informasi sekolah lainnya. Sistem ini
juga dilengkapi aplikasi perpustakaan, piket, bel sekolah dan lainlainnya.
Pada pelaksanaan implementasi sistem informasi manajemen
sekolah, suatu sistem dapat dikatakan berjalan baik dan normal apabila
semua komponen sekolah mulai guru, bimbingan konseling tata usaha
bendahara dan juga kepala sekolah bisa menggunakan dan memanfaatkan
fasilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak tergantung
pada administrator sekolah.
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