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PENGETAHUAN DASAR SISTEM  
INFORMASI 

 
 
KONSEP DASAR SISTEM 
Definisi sistem :  
Menurut Gordon B Davis 
 Sistem adalah seperangkat unsur unsur yang terdiri dari manusia, alat konsep dan 
proseduryang dihimpun untuk maksud dan tujuan bersama. 
 
Menurut Raymond Mc Leod 

 Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk 
mencpai suatu tujuan. 
 
Karakteristik sistem 

 Komponen yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi , yang 
artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan komponen – komponen sistem dapat 
berupa suatu sub sistem/bagian – bagian dari sistem perusahaan sebagai sub sistem. 

 Lingkungan luar adalah apapun diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 
 Batasan yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau 

dengan lingkungan luarnya 
 Jalinan /interface/Penghubung sistem yaitu penghubung antara satu sub sistem dengan sub 

sistem lainnya, melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari 
satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari satu sub sistem akan menjadi 
masukan untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung 

 Input/ Masukan Sistem adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan dapat 
berupa masukan perawatan dan masukan sinyal 

 Proses/ Pengolahan data. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 
merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa 
bahan baku dan bahan – bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang – barang jadi 

 Output / Keluaran Sistem adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 
keluaran yang berguna dan sisa pembangunan 

 Tujuan / Sasaran sistem. Suatu Sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran, kalau suatu 
sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya 

 
Menurut Gordon B Davis konsep sistem informasi terdiri dari : 

 Konsep sistem : Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep 
sistem perlu untuk memahami dan merancang ancangan pada pengembangan sistem 
informasi. 

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

 Konsep manajemen:  Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang 
untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentu 
keorganisasian 

 Manusia sebagai pengolah informasi : Kemmapuan manusia sebagai pengolah informasi 
menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan 
mereka. 

 Da 
 Asd 

Menurut Gordon B Davis komponen sistem informasi terdiri dari : 
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 Perangakat keras 
 Perangakat lunak 
 Data base 
 Prosedur(untuk membuat terapan menjadi operasional seperti formulir, petunjuk untuk 

operator, petunuk untuk pemakai, dan seterusnya). 
 Personil/petugas pengoperasian 

 
KONSEP DASAR MANAJEMEN 
A.  Dimana manajer ditemukan 

 Manajer dapat ditemukan dimana-mana, tetapi perlu disadari bahwa mereka ada diberbagai 
tngakt dan dalam berbagai bidang fungsional didlm perusahaan. 
 
B. Tingkatan manajemen 

Tingkatan manajer didlm organisasi adalah : 
 Tingkat perencanaan strategis : perumusan sasaran dan rencana strategis 
 Tingkat pengendalian manajemen : Perumusan anggaran dan alokasi sumber daya 
 Tingkat pengendalian operasional : Penjadualan dan alokasi sumber daya. 

 
C.   Bidang Fungsional 

Bidang fungsional perusahaan terdiri dari 3 (tiga) bidang utama yakni : 

• Pemasaran : Ramalan penjualan, perencanaan penjualan, analisis pelanggan dan 
penjualan 

• Manufaktur : Perencanaan dan penjadualan produksi, pengendalian biaya, analisis 
biaya 

• Keuangan : Analisis keuangan, analisis biaya, perencanaan kebutuhan modal, 
perhitungan pendapatan 

 
D.   Apa yang dilakukan para manajer 
 Fungsi manajemen menurut Henri Fayol : 

 Planning(Merencanakan) apa yang akan mereka lakukan 
 Organizing(mengorganisasikan) untuk mencapai rencana tersebut. 
 Staffing Manajer menyusun staff organisasi mereka dengan sumber daya yang 

diperlukan.  
 Directing(mengarahkan) dengan sumber daya yang ada mereka mengarahkan untuk 

melaksanakan rencana. 
 Controling(Mengendlaikan) Dan manajer mengendalikan sumber daya, menjaganya 

agar tetap beroperasi secara optimal. 
 

E.  Peran manajerial 

 Interpersonal (peran antar pribadi) aktivitas antar pribadi makdudnya: 
 Figurehead (kepala) Manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial, seperti 

mendampingi pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas. 
 Leader (pemimpin)  Manajer memlihara unit dengan memperkerjakan dan 

melatih staf serta memberikan motivasi dan dorongan 
 Liasion (penghubung)  Manjer menjalin hubungan dengan orang – orang di luar 

unit manajer tersebut – rekan kerja dan lain di lingkungannya dengan tujuan 
menyelesaikan masalah – masalah bisnis 

  
 Peran Informasi 
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 Monitor (pemantau)  manajer secara tetap mencari informasi mengenai kinerja 

unit. Indera manajer mengamati aktivitas internal unit dan lingkungannya. 
 Disseminator (pewarta)  Manajer meneruskan informasi yang berharga kepada 

orang lain di dalam unitnya. 
 Spokesperson (juru bicara) Manajer meneruskan informasi yang berharga 

kepada orang – orang di luar unit – pimpinan dan orang – orang dilingkunganya. 
  

 Peran Keputusan 
 Entrepreneur (wirausaha)  Manajer membuat perbaikan – perbaikan yang cukup 

permanen pada unit, seperti mengubah struktur organisasi 
 Disturbance handler(pemberes gangguan)  Manajer bereaksi pada kejadian – 

kejadian tidak terduga, seperti devaluasi dolar di negara asing yang menjadi 
tempat operasi perusahaannya. 

 Resource allocation(pembagi sumberdaya) Manajer mengendalikan pengeluaran 
unitnya, menentukan unit bawahan mana yang mendapatkan sumber daya 

 Negotiator(perunding) Manjer menengahi perselisihan baik di dalam unitnya 
maupun antara unti dan lingkungannya 

  
 Keakhlian Manajer 

 Keahlian komunikasi  Manjer menerima dan mengirimkan informasi dalam 
bentuk lisan atau tertulis. Komunikasi tertulis meliputi laporan, surat, memo, surat 
elektronik dan terbita berkala. Komunikasi lisan terjadi saat rapat, saat 
menggunakan telepon atau voice mail, saat meninjau fasilitas dan selama acar 
amakan bisnis serta berbagai kegiatan sosial. 

 Keahlian pemecahan masalah Masalah secara negatif sebagai suatu kondisi atau 
kejadian yang berbahaya atau mungkin membahayakan perusahaan, atau secara 
positif sebagi sesuatu yang menguntungkan atau mungkin menguntungkan. Hasil 
dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan 
masalah manajer terlibat dalam pengambilan keputusan(decision making) yaitu 
tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan, keputusan adalah suatu 
tindakan tertentu yang telah dipilih. Umumnya manajer perlu membuat 
keputusan ganda dalam prose pemecahan suatu permasalahn tunggal 

  

 Pengetahuan Manajemen 
 Mengerti komputer(compuer literacy) pengetahuan ini mencakup penertian 

mengenai istilah – sitilah komputer(compuer literacy). Pengetahuan ini mencakup 
pengertian mengenai istilah – sitilah komputer, pemahaman mengenai keunggulan 
dan kelemahan komputer, kemampuan menggunakan komputer(walaupun tidak 
perlu menjadi seorang programmer) 

 Mengerti Informasi(information literacy)  meliputi pengertian bagaimana 
menggunakan informasi pada tiap tahap dari proses pemecahan masalah, dimana 
informasi dapat diperoleh dan bagaimana berbagi informasi dengan orang lain. 
Mnegerti informasi tidak tergantung pada mengerti komputer. Seorang manjer 
dapat mengerti informasi tapi tidak mengerti komuter. Kenyataannya, jika 
sesorang diharuskan memilih mengerti informasi lebih penting. Namun idealnya 
manjer harus mengerti kmputer dan informasi. 

 
 

MANAJER DAN SISTEM 
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MANAJEMEN INFORMASI 
Delapan Lingkungan  

 Pemerintah 
 Masyarakat global 

 Pelanggan 
 Pesaing          Perusahaan 
 Pemegang saham/pemilik 
 Serikat kerja 
 Pemasok 
 Masyarakat keuangan 

 
Perencanaan Stategis Sumber Daya Informasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manajeman Informasi 

 Seluruh aktivitas memperoleh informasi, menggunakan seefektif mungkin dan 
membuangnya pada saat yang tepat. 
 
PERHATIAN PADA MANAJEMEN INFORMASI 
Kompleksitas Kegiatan Bisnis 

1. Pengaruh ekonomi internasional 
2. Persaingan dunia 
3. Meningkatnya kerumitan teknologi 
4. Batas waktu yang semakin singkat 
5. Kendala kendala sosial 

Kemampuan komputer yg semakin baik 

TTUUJJUUAANN  

MEKANISME  
PENGENDALIAN 

TRANSFORMASI MASUKAN KELUARAN 

Rencana 

stategis 
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informasi Rencana 
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manufaktur 
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 Perkembangan komputer mulai dari generasi I sampai dengan V ( pentium). 

 
Evolusi Komputer 

 Era Komputer 
1. Facus of philosopy    : Data Processing 
2. Adminstrative framework  : Regulated monopoly 
3. Primary target     : Organizational 
4. Justification Purposes   : Productivity effeiciency 

 
Era Teknologi Informasi 

1. Focus of philosopy    : end-user computing 
2. Administrative framework    : Free market 
3. Primary target        : Individual 
4. Justification purposes      : effectiveness 

 
Era Sistem Informasi 

1. Focus of philosopy    : Strategic system 
2. Administrative framework    : Regulated free market 
3. Primary target     : Business process 
4. Justification purposes   : Competitive advantage 

 
Era Globalisasi Informasi 

1. Focus of philosophy    : Business transformation enabler 
2. Administrative framework  : Globalization 
3. Primary target     : Dynamic system 
4. Justification purpose    : Adaptivity 


