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SISTEM INFORMASI/TEKNOLOGI INFROMASI DALAM ORGANISASI

• Pengertian Sistem

Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau 

elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara 

tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu 

fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai karakteristik atau 

sifat – sifat tertentu, yaitu : Komponen Sistem, Batasan Sistem, Lingkungan 

Luar Sistem, Penghubung Sistem, Masukan Sistem, Keluaran
Sistem, Pengolahan Sistem danSasaran Sistem

Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan 

menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk 

mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan 

tentang suatu keadaan. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya 

lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi 

tersebut. Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh

beberapa hal yaitu : Relevan (Relevancy), Akurat (Accurancy), Tepat waktu 

(Time liness), Ekonomis (Economy), Efisien (Efficiency), Ketersediaan 

(Availability), Dapat dipercaya (Reliability), Konsisten

•



• Pengertian Sistem Informasi

sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 

fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Informasi dalam lingkup sistem informasi memiliki beberapa ciri yaitu: 

Baru, informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima. 

Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan

pada informasi yang telah ada.

a.

b.

c. Korektif, informasi dapat menjadi suatu koreksi atas informasi yang salah
sebelumnya.

d. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada.



Penggunaan sistem informasi dalam Organisasi

Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para

pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.

Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem 

informasi secara kritis.

Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.

Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem 

informasi.

Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 

Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem

informasi dan teknologi baru.

Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, 

mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau 

pelayanan mereka.

Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan 

pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia.

Sistem Informasi Manajemen untuk Pendukung Pengambilan Keputusan.

Sebuah sistem keputusan, yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil, 

dapat tertutup atau terbuka. Sebuah sistem keputusan tertutup menganggap bahwa 

keputusan dipisah dari masukkan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem 

ini pengambil keputusan dianggap mengetahui semua perangkat alternatif dan
semua akibat atau hasilnya masing-masing.
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Sistem Informasi Manajemen Berdasarkan Kegiatan Manajemen.

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.

Sistem Informasi Untuk Pengendalian Manajemen. Informasi pengendalian 

manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, 

memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk 

diterapkan personalia operasional, dna mengalokasi sumber daya.

Sistem Informasi Untuk Perencanaan Strategis. Tujuan perencanaan strategis 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.

Sistem Informasi Manajemen Berdasarkan Fungsi Organisasi. Sistem informasi 

manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas 

fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem 

membutuhkan aplikasi-aplikasi yntuk membentuk semua proses informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base 

dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. 

Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi untuk proses 

transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan 

strategis.
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Penggunaan Teknologi informasi dalam Organisasi

Penggunaan TI (Teknologi Informasi) dalam sebuah organisasi sangatlah

penting, dan untuk menerapkan TI tersebut haruslah dilihat karakteristik 

organisasi tersebut sebelumnya. Peran teknologi informasi bagi sebuah 

perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang 

diperkenalkan oleh G.R. Terry. Terdapat lima peranan mendasar teknologi 

informasi di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu:

Fungsi Operasional. Membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping 

telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat 

penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait 

dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya 

sebagai supporting agency dimana teknologi informasi dianggap
sebagai firm infrastructure.

Fungsi Monitoring and Control. Mengandung arti bahwa keberadaan 

teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 

aktivitas di levelmanajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. 

Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat 

memiliki span of control atau peer relationshipyang memungkinkan 

terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait
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3) Fungsi Planning and Decision. Mengangkat teknologi informasi ke tataran
peranan yang lebih strategis lagi karena keberadaannya

sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan 

sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang 

dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting 

sehari-harinya.

Fungsi Communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm 

infrastructure dalam era organisasi modern, dimana teknologi informasi 

ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan 

dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi.

Fungsi Interorganisational. Merupakan sebuah peranan yang cukup unik 

karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk 

melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah 

perusahaan lain. Tipe dan fungsi peranan teknologi informasi ini secara 

langsung akan berpengaruh terhadap rancangan atau desain struktur

organisasi perusahaan, dan struktur organisasi departemen, divisi, atau unit 

terkait dengan sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen 

informasi.
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