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MODEL SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA INFORMASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Model Sistem Informasi Sumber Daya Informasi 

Sistem Sumber daya informasi adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya 
informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Gambar diatas memperlihatkan 
komponen-komponen utamanya. 
 
Subsistem input 

Jenis subsistem input jasa informasi dengan area fungsional lain. Subsistem – subsistem tersebut 
menyediakan data akuntansi, melakukan proyek-proyek riset khusus, dan mengumpulkan 
informasi dari elemen-elemen di lingkungan perusahaan. 
 
Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi akuntansi mengumpulkan data internal yang menjelaskan unit jasa informasi dan 
data lingkugan yang menjelaskan transaksi unit tersebut dengan para pemasoknya. Para pemasok 
itu mencakup penjual perangkat keras yang menyediakan perangkat keras, penjual perangkat 
lunak yang menyediakan perangkat lunak, perguruan tinggi 
 
Sumber Daya Informasi 
Mencakup perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pemakai, 
fasilitas, database dan informasi. 
 
Sistem Informasi Sumber Daya Informasi  
Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para 
pemakai di seluruh perusahaan 
 
Tanggung jawab Chif Information Officer (CIO): 
Berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi 
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Sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga 
keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga dan menjaga biaya sumber 
daya informasi tetap terkendali. 
 
Mencapai Manajemen Kualitas dalam Jasa Informasi  
 Mengidentifikasi pelanggan  jasa informasi 
 Mengidentifikasikebutuhan kualitas pelanggan Menetapkan Metrik kualitas 
 Mendefinisikan strategi kualitas jasa informasi 
 Menerapkan program-programkualitasjasa informasi 
 Memantau kinerja kualitas jasa informasi 
 
Keamanan Sistem 
 Mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari 

ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. 
 
 
Tujuan keamanan : 
1. Kerahasiaan 
2. Ketersediaan 
3. Intergritas 
 
Strategi Pengurangan Biaya Manajemen Informasi : 

1. Konsolidasi 
2. Downsizing 
3. Outsourcing 
 


