
 A.  Deskripsi Singkat  

 Di tengah lajunya kemajuan industri yang 
berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika, 
informasi  merupakan kebutuhan  dasar  yang  
diperlukan  oleh  setiap  manajemen  untuk  
melakukan  pengambilan  keputusan. Sedangkan  
suatu  sistem  informasi  bertujuan  untuk  memasok  
segala  kebutuhan  informasi  bagi  mereka  yang 
membutuhkannya. Metode pengembangan Sistem  
Informasi atau dalam perusahaan dikenal dengan 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) meliputi  
beberapa  tahap  secara umum sebagai  berikut: 
Perencanaan, Analisis, Perancangan,  Pengembangan  
dan Penggunaan. Sistem ini terbagi menjadi  
beberapa  Sistem  Informasi  yang membentuk satu 
kesatuan informasi yang dibutuhkan.  



 Setelah mengikuti pembelajaran  ini peserta mampu 

menjelaskan konsep Sistem Informasi  Manajemen,  tahapan  

pengembangannya,  serta  dapat  menyiapkan perencanaan 

pengembangannya sesuai level atau unit organisasi yang 

dipimpin. 



Indikator Hasil Belajar  

Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat:  

1. Menyadari bahwa informasi perlu dikelola seperti sumber daya 
lainnya.  

2. Mengetahui perbedaan antara data dan informasi.  

3. Mengetahui elemen sistem informasi berbasis komputer.  

4. Mengetahui jenis-jenis sumber daya informasi.  

5. Mampu mengidentifikasi kelemahan/masalah pada sistem informasi 
berjalan.  

6. Mampu  menyiapkan  rencana  pengembangan  sistem  informasi  
untuk  unit kerja masing-masing sesuai dengan level manajemen 
jabatannya.  

7. Mengerti bahwa pengembangan sistem informasi merupakan 
bentuk siklus.  

8. Memahami pengertian dan tahapan siklus hidup pengembangan 
sistem. 



bisnis telah menjadi semakin rumit, dan  

komputer telah mencapai kemampuan yang semakin baik. 

 Aplikasi  komputer  yang  utama  pada  suatu  perusahaan  

adalah pengolahan  data akutansi.  Aplikasi  tersebut  lalu  

diikuti  oleh  empat  aplikasi  lain:   

1. sistem  informasi  manajemen  (management  information  

systems)   

2. sistem  pendukung  keputusan  (decision  support  systems),   

3. kantor  virtual  (virtual  office),  dan   

4. sistem  berbasis  pengetahuan  (knowledge-based  systems).  

Kelima  aplikasi  ini  membentuk  sistem  informasi berbasis 

komputer (computer-based information system) atau CBIS.  
 



DATA 
1. Menurut kamus bahasa, data diterjemahkan sebagai  

istilah yang berasal dari kata “datum” yang berarti 

fakta atau bahan-bahan keterangan.   

2. Dari sudut pandang bisnis, pengertian data bisnis 

sebagai berikut:  

 a. “Business data  is an organization's description of  

things (resources) and events (transactions) that it 

faces”.  

 b. Jadi data, dalam hal  ini disebut sebagai data 

bisnis, merupakan deskripsi organisasi  tentang  

sesuatu  (resources)  dan  kejadian  (transactions)  

yang terjadi.  



3.Pengertian  yang  lain mengatakan  bahwa  “data  is  

the  description  of  things and events that we face”.  

 Data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian 

yang kita hadapi. Jadi pada intinya,  data  

merupakan  kenyataan  yang menggambarkan  suatu  

kejadian  dan merupakan  kesatuan  nyata  yang  

nantinya  akan  digunakan  sebagai  bahan  dasar 

suatu informasi.  

 Data:  angka,  catatan,  keterangan  dan  lain-lain  

yang  diperoleh  dari  berbagai  

 aktivitas  kegiatan  statistik  ataupun  sensus;  

dikenal  sebagai  „raw  material  of  information‟  

 



 Berikut juga akan disampaikan pengertian informasi dari berbagai sumber:   

1. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Management Informations System: 

Conceptual Foundations,  Structures,  and Development menyebut  informasi  

sebagai  data  yang  telah  diolah  menjadi  bentuk  yang  berguna  bagi  

penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam 

keputusan  sekarang maupun masa depan.   

2. Menurut Barry E. Cushing dalam buku Accounting  Information System and  

Business Organization, dikatakan bahwa  informasi merupakan  sesuatu yang  

menunjukkan  hasil  pengolahan  data  yang  diorganisasi  dan  berguna  

kepada  orang yang menerimanya.   

3. Menurut  Robert  N.  Anthony  dan  John  Dearden  dalam  buku  

Management Control  Systems,  menyebut  informasi  sebagai  suatu  

kenyataan,  data,  item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya.   

4. Menurut  Stephen  A.  Moscove  dan  Mark  G.  Simkin  dalam  bukunya 

Accounting  Information  Systems  :  Concepts  and  Practise  mengatakan 

informasi  sebagai  kenyataan  atau  bentuk-bentuk  yang  berguna  yang  

dapat  digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. 



Informasi:  Hasil  pengolahan  data,  secara  analitis  dan  secara  

inteligen sedemikian  rupa  sehingga  „siap  pakai‟  dalam  proses  

operasional  dan  aktivitas  manajemen; khususnya dalam 

meminimalisasi „uncertainty‟.   

 

Sistem:  merupakan  kumpulan  beberapa  komponen  atau  bagian  

yang  terpadu (integrated element),  saling berinterksi untuk mencapai  

suatu  tujuan yang  sama (common  purpose/objective).  Suatu  

organisasi  seperti  perusahaan  atau  suatu bidang  fungsional  cocok  

dengan  definisi  ini.  Organisasi  terdiri  dari  sejumlah sumber  daya  

seperti  telah  kita  bahas  sebelumnya,  dan  sumber  daya  tersebut 

bekerja menuju  tercapainya  suatu  tujuan  tertentu  yang  ditentukan  

oleh  pemilik atau manajemen. 



Manajemen:  segala  kegiatan  terkait  dengan  tugas  
manajer  dikenal  sebagai  „management  functions‟,  
POAC:   perencanaan  (Planning),  pengorganisasian  
(Organizing),  pelaksanaan  (Actuiting)  dan  
pengawasan  dan  evaluasi (Controlling).  
 
Pengolahan Data, dapat menghasilkan antara lain:  
Klasifikasi,  rekapitulasi,  grouping,  tabulation  &  cross 
tabulation  (distribusi  frekuensi),  rata-rata  hitung 
(mean/average),  rata-rata  ukur  (geometric  mean), 
standar  deviasi  (SD), Median, Kuartil, Desil,  Persentil,  
pengurutan,  pembuatan berbagai „pelaporan‟, Uji 
Statistik & Epidemilogi, dan lain-lain. 



Suatu pengolahan data sebenarnya dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

1. Manual: melidi atau tally-mark  

2. Menggunakan Mesin Hitung/Calculator  

3. Menggunakan „Mesin Sortir‟  

4. „Menghitung‟ dengan „Komputer‟   Lotus-123, Excel  

5. „Memerintah‟ Komputer (Computerization)  

6. Program Application Development (SIMPEG, dan lain-lain) 

  

 Pada gambar 2.1 ditunjukkan proses pengolahan data menjadi 

informasi, dimana  alat  yang  melakukan  pengolahan  adalah  sistem  

komputer  termasuk  sistem jaringan dan komunikasinya. 





 Nilai Informasi 

Nilai suatu  informasi berhubungan dengan 

keputusan.  

 

Manfaat (benefit)  dan  Biaya  (cost).   



Kualitas Informasi 

Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi atau 

ditentukan oleh 3hal pokok, yaitu relevancy, accuracy dan 

timelinness.   

a.  Relevansi (relevancy)  

Informasi  dikatakan  berkualitas  jika  relevan  bagi  pemakainya. 

Pengukuran  nilai  relevansi,  akan  terlihat  dari  jawaban  atas  

pertanyaan “how  is  the  message  used  for problem  solving  

(decision  masking)?” Informasi  akan  relevan  jika  memberikan  

manfaat  bagi  pemakainya. Relevansi  informasi  untuk  tiap-tiap  

orang  satu  dengan  yang  lainnya berbeda. Misalnya informasi 

mengenai hasil penjualan barang mingguan kurang  relevan  jika  

ditujukan  pada manajer  teknik,  tetapi  akan  sangat relevan bila 

disampaikan pada manajer pemasaran. 



b.  Akurasi (accuracy)  

 Sebuah  informasi  dapat  dikatakan  
akurat  jika  informasi  tersebut  tidak bias  
atau menyesatkan,  bebas  dari  kesalahan-
kesalahan  dan  harus  jelas mencerminkan  
maksudnya.  Ketidakakuratan  sebuah  
informasi  dapat terjadi  karena  sumber  
informasi  (data)  mengalami  gangguan  atau 
kesengajaan  sehingga  merusak  atau  
merubah  data-data  asli  tersebut.  Beberapa  
hal  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  
keakuratan  sebuah informasi antara lain 
adalah: 



1)  Kelengkapan (completeness) informasi.  

“Are  necessary  message  items  present?”  
Informasi  yang  komplet, berarti  informasi  
yang  dihasilkan  atau  dibutuhkan  harus 
memiliki kelengkapan  yang  baik,  karena  
bila  informasi  yang  dihasilkan sebagian-
sebagian  tentunya akan mempengaruhi 
dalam pengambilan keputusan  atau  
menentukan  tindakan  secara  keseluruhan,  
sehingga akan  berpengaruh  terhadap  
kemampuannya  untuk  mengontrol  atau 
memecahkan suatu masalah dengan baik. 



2)  Kebenaran (correctness) informasi. “Are message 
items correct?” Informasi yang dihasilkan oleh proses 
pengolahan  data,  haruslah  benar  sesuai  dengan 
perhitungan- perhitungan  yang  ada  dalam  proses  
tersebut.  Sebgai  contoh,  jika  sebuah informasi 
menunjukkan total nilai gaji yang harus dibayarkan 
pada seorang pegawai, maka informasi tersebut 
haruslah sudah benar dan memuat  perhitungan-
perhitungan matematis  yang  ada  di  dalam 
prosesnya  seperti  perhitungan  tunjangan,  
perhitungan  potongan  dan sebagainya.   

3)  Keamanan (security) informasi. Keamanan sebuah 
informasi, tergambar dari jawaban atas pertanyaan  
“Did the message reach all or only the intended 
systems users?“ 



c.  Tepat waktu (timeliness)  

  “How quickly is input transformed to correct output?” 

Bahwa informasi yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  pengolahan  

data,  datangnya  tidak boleh  terlambat  (usang).  Informasi  

yang  terlambat  tidak  akan mempunyai  nilai  yang  baik,  

sehingga  kalau  digunakan  sebagai  dasar dalam  pengambilan  

keputusan  dapat  menimbulkan  kesalahan  dalam tindakan  

yang  akan  diambil.  Kebutuhan  akan  tepat  waktunya  sebuah 

informasi  itulah yang pada akhirnya akan menyebabkan 

mahalnya nilai suatu  informasi.  Hal  itu  dapat  dipahami  

karena  kecepatan  untuk mendapatkan,  mengolah  dan  

mengirimkan  informasi  tersebut memerlukan bantuan 

teknologi-teknologi terbaru. 



Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) 
 Sistem  informasi  manajemen  (management 
information  systems)  yang  sering disingkat SIM 
merupakan penerapan sistem  informasi di dalam 
suatu organisasi guna  mendukung  informasi-
informasi  yang  dibutuhkan  oleh  semua  
tingkatan manajemen. 

 

 SIM  merupakan  kumpulan  dari  interaksi  
sistem sistem  informasi  yang bertanggung  jawab  
mengumpulkan  dan  mengolah  data  untuk  
menyediakan informasi  yang  berguna  bagi  
semua  tingkatan  manajemen  di  dalam  kegiatan  

perencanaan dan pengendalian. 



Sistem-sistem  informasi  yang  dimaksud  dalam  SIM  
tergantung  besar  kecilnya organisasi. Sistem-sistem 
informasi tersebut antara lain :  

1. Sistem informasi akuntansi, menyediakan informasi 
dari transaksi keuangan. 

2.  Sistem  informasi  pemasaran,  menyediakan  
informasi  untuk  penjualan promosi,  kegiatan-
kegiatan  penelitian  pasar  dan  hal-hal  lain  yang 
berhubungan dengan pemasaran.  

3. Sistem informasi personalia, menyediakan informasi 
tentang kepegawaian.  

4. Sistem informasi pembelian  

5. Sistem informasi teknik dan lain-lain. 

  

 Semua sistem-sistem  informasi  tersebut di atas 
dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 
semua tingkatan manajemen, seperti terlihat pada 
gambar 2.2. 





Manusia, Material, Mesin, Uang + informasi 

 



a. Tingkatan Manajemen 

Manajer pada puncak hirarki organisasi, seperti direktur, kepala dinas, 
kepala pusat dan para wakil direktur, sering disebut berada pada tingkat 
perencanaan starategis (strategic planning level 3). Istilah ini menunjukkan 
pengaruh atas keputusan-keputusan yang diambil pada seluruh organisasi 
selama beberapa tahun mendatang. 

 

Manajer tingkat menengah mencakup manajer wilayah, direktur 
produk, pejabat Eselon III (kepala bidang) dan kepala divisi. Tingkat mereka 
dinamakan tingkat pengendalian manajemen (management control level) 
yang menyadari bahwa tanggung jawab mereka mengubah rencana menjadi 
tindakan dan memastikan agar tujuan tercapai. 

 

Manajer tingkat bawah mencakup kepala departemen, penyelia 
(supervisor), dan pemimpin proyek, yang bertanggung jawab menyelesaikan 
rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer di tingkat yang 
lebih tinggi. Tingkat manajemen terendah ini disebut tingkat pengendalian 
operasional (operational controller), karena disinilah operasi perusahaan 
atau organisasi berlangsung. Manajer operasional ini pada organisasi Pemda 
adalah pejabat Eselon IV. 

 



 



 



1) Kepadatan Informasi 

2) Frekuensi Informasi 

3) Jadwal Informasi 

4) Periode Informasi Tersebut Dibutuhkan 

5) Akses Informasi 

6) Luas Informasi 

7) Sumber Informasi 

8) Bidang Fungsional 



a. Perangkat Keras Komputer 

b. Perangkat Lunak komputer 

c. Spesialis Informasi 

d. Pemakai 

e. Fasilitas 

f. Database 

g. Informasi 



1. Perencanaan Strategis Fungsional 

2. Perencanaan Strategis Sumber Daya 

Informasi 



 



 



1. Dewan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Nasional (DTIKN) 

 kelompok kerja yang dibentuk untuk 

mendorong penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi Indonesia 

 Pengarah presiden dan anggota 11 menteri 



 Tidak jalan 



1. Gambarkan proses pengolahan data menjadi informasi! 

2. Jelaskan pengertian CBIS! 

3. Jelaskan pengertian Data! 

4. Sebutkan minimal 3 buah cara mengolah data! 

5. Jelaskan pengertian sistem! 

6. Sebutkan dan jelaskan dengan baik 3 hal pokok yang 
mempengaruhi kualitas informasi! 

7. Jelaskan tentang strategi pengembangan Sistem Informasi. 

8. Uraikan Sumber Daya Informasi. 

9. Jelaskan bentuk informasi untuk setiap level manajemen. 

10. Diskusikan tentang Keppres No. 20/2006 dan Peranan 
Pemda untuk dapat berperan aktif mensukseskan Keppres 
tersebut. 



 


