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COMPUTER BASE INFORMATION SYSTEM (CBIS) 
SUATU MODEL SISTEM INFORMASI BERBASISI KOMPUTER 

 
Kita menggunakan istilah sistem informasi berbasisi komputer atau CBIS untuk 
menggambarkan lima subsistem yang menggunakan komputer yg menyediakan informasi 
untuk pemecahan masalah  
MODEL CBIS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usaha awal untuk menerapkan komputer dalam bidang bisnis terfokus pada data. Kemudian 
muncul penekanan pada informasi dan pendukung keputusan. Sekarang, komunikasi dan 
konsultasi mendapat perhatian yang paling besar. 
 
Fokus Awal pada Data 

 Selama paruh pertama abad dua puluh, saat punched card dan keydriven book keeping machines 
berada dalam masa jayanya, perusahaan-perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan 
informasi para manajernya. Praktek ini diteruskan dengan komputer generasi pertama yang 
terbatas untuk aplikasi akuntansi. 
Nama yang diberikan untuk aplikasi awal akuntansi berbasis komputer ini adalah pengolahan 
data elektronik(electronic data processing), atau EDP. Istilah EDP tidak lagi populer, dan telah 
disingkat menjadi Data Processing(DP). Kita menggunakan istilah Sistem Informasi Akuntansi – 
SIA(Accounting Information System) untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi 
pengolahan data perusahaan. SIA menghasilkan beberapa informasi, sebagai produk sampingan 
dari proses akuntansi. 
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Fokus Baru pada Informasi 

Pada tahun 1964, diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara 
penggunaan komputer. Komputer baru ini menggunakan sirkuit kepingan silikon yang 
memungkinkan daya pemrosesan yang lebih banyak tiap rupiahnya. Konsep penggunaan 
komputer sebagai sistem informasi manajemen, atau SIM, dipromosikan oleh pembuat komputer 
untuk mendukung peralatan baru tersebut. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer 
harus diterapkan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Konsep ini 
segera diterima oleh banyak perusahaan besar. 
Jalan yang ditempuh oleh para perintis ini tidaklah mulus. Hasil aktual jarang sesuai dengan 
komputer diantara para pemakai, kurangnya pengertian bisnis dan keawaman spesialis informasi 

mengenai peran manajemen, peralatan komputer yang mahal dan terbatas dibanding standar 
sekarang dan sebagainya. Tapi satu kesalahan secara khusus menjadi ciri sistem awal tersebut. 
Sistem ersebut terlalu ambisius. Perusahaan mengira mereka dapat membangun sistem informasi 
raksasauntuk mendukung semua manajer. Rancangan sistem jadi membengkak, dari tugas 
tersebut tidak mungkin dikelola. Sebagian perusahaan menyingkirkannya, menginvestasikan lebih 
banyak sumber daya, dan akhirnya mengembangka dengan yang semula diproyeksikan. 
Perusahaan lain memutuskan untuk membuang seluruh ide SIM dan kembali ke DP 
 
Fokus Revisi pada Pendukung Keputusan 

Sementara banyak orang hanya mengamati dari pinggir saat perusaahn – perusahaan berjuang 
dengan SIM raksasa mereka, sejumlah ilmuwan informasi pada Massahusetts Institue of 
Technology (MIT) memformulasikan pendekaan yang berbeda. Ilmuwan ini Michael S Scott 
Morton, G Anthoby Gorry dan Peter G W Keen, dan konsep mereka disebut Sistem Pendukung 
Keputusan(Decision Support System), atau DSS. DSS adalah sistem penghasil informasi yang 
ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang 
harus dibuat manajer. Manajer tersebut dapat berada di bagian manapun dalam organisasi – pada 
tingkat manapun dan dalam bidang fungsional apa saja. 
Pada tahun – tahun awal era DSS, terdapat banyak argumen mengenai DSS dan SIM. Apakah DSS 
menawarkan pendekatan baru pada penggunaan komputer dan jika demikian, bagaiman? 
Argumen ini tidak pernah benar – benar terselesaikan, tetapi masalah ini tampaknya tidak begitu 
kritis lagi sekarang, dibandingkan pada masal lalu. 
SIM adalah suatu sumber daya organisasional, SIM dimaksudkan untuk menyediakan informasi 
pemecahan masalah bagi kelompok manajer secara umum, sedangkan DSS dimaksudkan untuk 
mendukung satu oarang manajer secara khusus. 
Kita memandang sistem informasi manajemen(SIM) sebagai suatu sistem penghasil informasi yang 
mendukung sekelompok manajer yang mewakili suatu unit organisasi seperti suatu tingkat 
manajemen atau suatu bidnag fungsional. 
 
Fokus Sekarang pada Komunikasi 

Pada saat DSS berkembang, perhatian juga difokuskan pada aplikasi komputer yang lain- 
otomatisasi kantor(office automation) atau OA. Oa memudahkan komunikasi dan meningkatkan 
produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat – alat elektronik 
OA dimulai tahun 1964 saat IBM mengumumkan produknya, Magnetic tape/selectric 
typeeritter(MT/ST), yaitu mesin tik yang dapat mengetik kata – kata yang terekam dalam pita 
magnetik. Operasi pengetikan otomatis ini mengarah pada aplikasi OA yang disebut pengolahan 
kata(word processing). 
Otomatisasi kantor telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak 
jauh(teleconferencing), voice mail, surat elektronik(electronic mail), electronic calendaring, 
facsimile transmission dan desktop publishing. Kita menggunakan istilah kantor virtual(Virtual 
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office) untuk menggambarkan semua aplikasi otomatisasi kantor. Semua aplikasi ini dimaskudkan 
untuk mempermudah komunikasi. 
 
Fokus Potensial pada Konsultasi 

Saat ini sedang berlangsung gerakan untuk menerapkan kecerdasan buatan atau AI, bagi masalah 
– masalah bisnis. Ide dasar AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan 
sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Bagian khusus dari AI yaitu sistem 
pakar(expert system) atau ES, mendapat perhatian paling banyak. Misalnya sistem pakar dapat 
menyediakan bagi seorang manajer sebagain bantuan yang sama seperti diberikan oleh seorang 
konsultan manajemen. Satu keterbatasan sistem pakar adalah kecerdasannya tidak berkembang 

seiring waktu. Satu cara untuk mengatasi keterbatasan sistem pakar adalah menggunakan jaringan 
saraf yang merupakan analog matematik dan elektronik dari otak manusia. Kita menggunakan 
istilah Sistem Berbasi Pengetahuan untuk menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan 
kecerdasan buatan untuk pemacahan maslaah. 
 
 
 
Model Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan informasi digunakan dalam 
membuat keputusan. Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh suatu pengolah 
informasi. Porsi komputer dalam pengolah informasi terdiri dari bidang aplikasi berbasis 
komputer- SIA, SIM, DSS, Kantor Virtual dan sistem berbasis pengetahuan. 
Istilah Sistem informasi berbasis komputer(computer based informastion system) atau CBIS untuk 
menggambarkan lima sub sistem yang menggunakan  komputer. 
 
 

• MENJUSTIFIKASI CBIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanpa memandang apakah spesialis informasi atau pemakai yang mengembangkan aplikasi, CBIS 
harus dinilai dengan cara yang sama seperti investasi besar lain dalam perusahaan. Selama era 
EDP, perusahaan-perusahaan mencoba menjustifikasi komputer mereka berdasarkan biaya tenaga 
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administrasi(clerical cost) yang digantikan. Ketika hal ini telah berjalan, sejumlah kecil pegawai 
administrasi kehidupan pekerjaan mereka. Dihadapkan pada tugas memecat para pekerja yang 
telah digantikan oleh komputer, manajemen biasanya memilih untuk menugaskan mereka pada 
pekerjaan lain. Sebagian besar pekerjaan itu tidak pernah dilaksanakan sebelumnya, karena 
kurangnya pegawai yang tersedia. 
Walau komputer tidak memotong biaya administrasi seperti yang direncakan, keberhasilan yan 
lebih berarti tercapai dalam pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik-mencapai peningkatan efisiensi 
atua pengurang investasi. Waktu yang dicurahkan untk merancang berbagai sitem komputer 
membuat sistem – sistem itu lebih efisien dari pendahulunya, sistem manual. Salah satu aplikasi 
komputer pertama adalah pengendali persediaan, dan perusahaan umumnya dapat mengurangi 
investasi persediaan mereka dengan mengkomputerisasi catat persediaan. Jika EDP dapat 
membuat persediaan senilai 10 miliar dolar berkurang 3 %, mak atersedia 300juta dolar untuk 
diinvestasikan ditempat lain. 
Justifikasi komputer menjadi semakin sukar dengan bangkitnya sistem – sistem yang berorientasi 
informasi. SIM atau DSS dapat menghasilkan laporan yang berharga, tetapi seberapa berhargakan 
laporan itu? Pertanyaan yang sama dapat diajukan untuk pesan surat elektronik atau konsulatansi 
yang disediakan sistem pakar. 
Nilai sepotong informasi sukar untuk ditaksir. Salah satu pendekatan adalah dimana perusahaan 
menerapkan laporan yang baru kemudian membandingkan laba pada periode selama laporan 
tersebut digunakan dengan laba periode sebelumnya. Namun, agar perbandingan ini sah, laporan 
tersebutlah haruslah satu – satunya perubahan dalam operasi perusahaan. Hal ini hampir tidak 
mungkin terlaksana dalam dunia bisnis yang dinamis. Umunya ada banyak faktor yang memberi 
kontribusi pada laba, dan memisahkan salah satu adalaha nyaris mustahil. 
Karena sukarnya menukur niali CBIS, perusahaan sangat hati – hati dalam mebuat keputusan 
untuk menerapkan sistem seperti itu. Manjaer dna staf banyak menghabsikan waktu untuk 
mengevaluasi dampak sistem tersebut pada organisasi. Menjustifikasi CBIS, dengan menggunakan 
gabungan ukuran – ukran kuantitatif fan subyektif, adalah langkah kunci dalam mencapai sumber 
daya yang berharga ini.  
 
Dalam beberap hal tiap sub sitem CBIS menyerupai suatu organisme hidup – lahir, tumbuh, 
menjadi matang, berfungsi dan akhirnya mati. Prose evolusi ini disebut Siklus hidup 
sistem(system life cyle-SLC) dan terdiri dari tahap – tahap berikut: 
 Perencanaan 

 Analisis 
 Rancangan 
 Penerapan 
 Penggunaan 
Siklus hidup suatu sistem berbasis komputer mungkin hanya berlangsung beberapa bulan, atau 
mungkin berlangsung beberapa tahun. SIM yang memproyeksikan jumlah agen dan perekrut 
untuk perusahaan asuransi telah digunkan sejak pertengahan 1980-an. Cepat atau lambat sifat 
dinamis bisnis akan melampaui kemampuan sistem informasi, dan sistem itu harus diperbaharui. 
 
Walau banyak orang mungkin menyumbangkan keahlian khusus mereka untuk pengembangan 
sistem berbasis komputer, pemakailah yang bertanggung jawab atas silus hidup sistem. Sesuai 
dengan penekanan kita pada manajer sebagai pemakai, tanggung jawab untuk mengelola CBIS 
ditugaskan pada manajer dari unit organisasional dimana komputer tersebut diterapkan dan 
mereka dapat ditempatkan dimana saja didalam perusahaan ini. 
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Seiring berkembangnya CBIS, manajer merencanakan siklus hidup dan mengatur para spesialis 
informasi yang terlibat. Setelah penerapan, manajer mengendalikan CBIS untuk memastikan 
bahwa sistem tersebut terus menyediakan dukungan yang diharapkan. 
Ketika manajer memilih untuk memenfaatkan dukungan para spesialis informasi, kedua pihak 
bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi dan 
mengevaluasi solusi alternatif, memilih solusi terbaik, merakit perangkat keras dan perangkat 
lunak yang sesuai, menciptakan database, dan menjaga kemuktahiran sistem. Ketika manajer 
memilih untuk mengikuti bentuk paling murni dari end user computing, manajer melaksanakan 
semua tugas tersebut. 
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