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TUJUAN 

Memahami konsep dasar, fungsi, dan jenis Sistem 

Informasi Berbasis Komputer (Inggris: Computer-

Based Information System – CBIS)  
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TOPIK BAHASAN 

Manajemen Informasi 

Sistem dan Sistem Informasi 

Computer-Based Information System (CBIS) 
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MANAJEMEN INFORMASI 

Information: the most valuable resource. 

Manajemen informasi: seluruh aktivitas memperoleh 

informasi, menggunakan seefektif mungkin dan 

membuangnya pada saat yang tepat.(McLeod, 2001) 

Manajemen informasi: operasi-operasi internal yang 

mengatur sumber daya informasi dalam perusahaan 

untuk mendukung kinerja dan hasil bisnis (Ebert & 

Griffin, 2003) 
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MANAJEMEN INFORMASI (2) 

Five main resources: 

Personnel 

Material 

Machines 

(including facilities and energy) 

Money 

Information (and data) 

 

} PhysicalPhysical

ConceptualConceptual
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MENGELOLA SUMBER DAYA 

Acquire → mendapatkan 

Assemble, or prepare → mengumpulkan, atau 

menyiapkan 

Maximize use → penggunaan maksimal 

Replace → mengganti/membuang 
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MANAJEMEN INFORMASI 

Faktor penyebab peningkatan di bidang manajemen 

informasi: 

1. Kompleksitas kegiatan bisnis 

Pengaruh ekonomi internasional 

Persaingan dunia 

Kompleksitas teknologi 

Persaingan waktu 

Kendala sosial 

2. Kemampuan komputer yang makin baik 

Harga murah 
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PEMAKAI INFORMASI 

Internal 

Manajer 

Nonmanajer 

Eksternal 

Perusahaan di luar organisasi 

Masyarakat luas (public) 
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PERAN MANAJERIAL (MINTZBERG) 

Interpersonal roles 

Figurehead → tugas seremonial 

Leader → memimpin/melatih 

Liason → berhubungan dengan orang luar 

Informational roles 

Monitor → memantau informasi 

Disseminator → meneruskan informasi dari luar 

Spokesperson → meneruskan informasi ke luar 



11 

PERAN MANAJERIAL (MINTZBERG) 

Decision roles 

Entrepreneur → untuk perbaikan 

Disturbance handler → untuk gangguan/kejadian 

tak terduga 

Resource allocator → mengendalikan pengeluaran 

Negotiator → penengah perselisihan 
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Manajemen Informasi 

Sistem dan Sistem Informasi 

Computer-Based Information System (CBIS) 
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SISTEM 

Kumpulan elemen-elemen atau bagian-bagian yang 

terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai 

sebuah tujuan. 

Komponen: 

Input 

Processing 

Output 

Feedback 
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SYARAT-SYARAT SISTEM 

Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu 

tujuan. 

Elemen sistem harus mempunyai rencana yang 

terdefinisi. 

Adanya hubungan di antara elemen sistem. 

Fokus pada tujuan organisasi. 



15 

SISTEM – ARSITEKTUR 

Can Be Composed of Subsystems or Elemental Parts 

Subsystem A-2

Subsystem A-3

Subsystem B-2

Subsystem B-1

System

Subsystem A Subsystem B
Elemental

Part C

Subsystem A-1

Elemental

part B1
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SISTEM INFORMASI 

Bentuk sistem informasi: 

Sistem informasi manual 

Computer-based information system (CBIS) 

CBIS → Sistem informasi yang menggunakan 

teknologi komputer. 

CBIS → Sistem Informasi 
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KOMPONEN SUKSES SISTEM INFORMASI 

Performansi SI tergantung pada 4 wilayah interaksi 

Komponen individu di dalam sistem 

Kerja sama antar komponen dalam sistem 

Kerjasama sebuah sistem dengan sistem lain dalam 

organisasi 

Adaptasi organisasi terhadap lingkungan 
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UNSUR UTAMA SISTEM INFORMASI 

Semua SI memiliki 3 unsur atau kegiatan utama: 

Menerima data sebagai masukan (input) 

Pemrosesan data 

Menghasilkan informasi sebagai suatu keluaran 

(output) 
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KEMAMPUAN SISTEM INFORMASI  
(TURBAN, MCLEAN) 

Melaksanakan komputasi numerik bervolume besar 

dengan kecepatan tinggi. 

Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau 

antar organsiasi yang murah, akurat, dan cepat. 

Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat 

besar pada ruang yang kecil tetapi mudah diakses. 

Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat 

banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah.  
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KEMAMPUAN SISTEM INFORMASI  
(TURBAN, MCLEAN) 

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang 

yang bekerja dalam kelompok, baik di satu tempat 

atau  beberapa lokasi 

Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah 

pikiran manusia 

Mengotomasikan proses-proses bisnis yang 

semiotomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan 

secara manual  
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PERANAN SISTEM INFORMASI 

Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas → 

otomasi. 

Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan 

pengendali dalam sebuah subsistem 

Mengkoordinasikan subsistem-subsistem  

Mengintegrasikan subsistem-subsistem 
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LEVEL SISTEM INFORMASI 

Strategic-level systems 

Executive Information Systems (EIS) 

Management-level systems 

Management Information Systems (MIS) 

Decision Support Systems (DSS) 

Knowledge-level systems 

Office Automation Systems(OAS) 

Operational-level systems 

Transaction Processing Systems (TPS) 
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JENIS SISTEM INFORMASI 

Executive Information Systems (EIS) 

Meringkas, memfilter, memperoleh detail data 

Informasi dalam bentuk grafik, tabel, dan teks 

Memiliki kemampuan analisis data 

Contoh: planning, budgeting, forecasting 

Management Information Systems (MIS) 

Beroperasi pada tugas-tugas terstruktur 

Menyediakan laporan 

Fokus pada event-event internal 

Contoh: inventory control, sales management 
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JENIS SISTEM INFORMASI (2) 

Decision Support Systems (DSS) 

Kemampuan analisis yang bagus (dibanding 

sistem-sistem lainnya) 

Menyediakan dukungan untuk pengambilan 

keputusan 

Menggunakan informasi TPS dan MIS 

Contoh: branch analysis, production schedulling 

Office Automation Systems (OAS) 

Umumnya menangani dokumen, scheduling, dan 

komunikasi 

Mendukung kebutuhan perkantoran 

Contoh: word processing, spreadsheet 
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JENIS SISTEM INFORMASI (3) 

Transaction Processing Systems (TPS) 

Sistem bisnis dasar 

Melibatkan data besar, kecepatan tinggi 

Pemrosesan teratur: harian/mingguan/bulanan 

Ketepatan perhitungan yang tinggi 

Komputasi sederhana 

Contoh: payroll, order processing 



26 

JENIS SISTEM INFORMASI – KETERHUBUNGAN 
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MENCAPAI CBIS 

Tiap subsistem CBIS mengalami siklus: hidup, 

tumbuh, matang, berfungsi, dan akhirnya mati. 

Siklus pada CBIS ini disebut siklus kehidupan sistem 

(System Life Cycle – SLC); terdiri dari: 

Planning 

Analysis 

Design 

Implementation 

Use 
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MENCAPAI CBIS (2) 

1-11-1
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KESIMPULAN 

Informasi merupakan salah satu sumber daya utama 

yang dikelola manajer. 

Sumber daya manajemen: 

Personnel, material, machines, money, and 

information 

Pengguna informasi: internal dan eksternal 

Karakteristik sistem: 

Component, boundary, environment, interface, 

input, process, output, & goal. 
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KESIMPULAN (2) 

Level sistem informasi: 

Strategic-level systems 

Management-level systems 

Knowledge-level systems 

Operational-level systems 

Jenis sistem informasi: 

Executive Information Systems (EIS) 

Management Information Systems (MIS) 

Decision Support Systems (DSS) 

Office Automation Systems (OAS) 

Transaction Processing Systems (TPS) 



SIM 

 Definisi 

 Terminologi frase : Kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang 

saling terkait dalam usaha memecahkan suatu 

masalah dengan memanfaatkan sumberdaya 

manajemen sehingga sampai pada sebuah 

pemberian informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan 

 



PERKEMBANGAN SIM 

 Dalam perkembangannya, ternyata SIM tidak hanya di implementasikan 

pada industri / pabrik, namun sistem tersebut ternyata sesuai juga untuk 

dipakai oleh organisasi lainnya seperti rumah sakit (untuk penanganan 

pasien dan manajemen), dokter praktek, kantor pengacara, event 

organizer, bengkel, perpustakaan, kampus, dll 

 

 



PROSES SIM 

 Bila dilihat dari segi pengolahan data, SIM mengumpulkan semua data 

dari unit kerja yang terkait langsung di lapangan. Data & informasi yang 

dikumpulkan selanjutnya disimpan dalam file database untuk diproses 

lebih lanjut. Dalam pemrosesan ini SIM memiliki kaidah seperti piramid 

(kerucut) yang artinya semakin ke atas hasil pemrosesan data tadi akan 

semakin ringkas namun padat dan informatif!  

 



Model Sistem Informasi 

•Tersentralisasi (Terpusat) 

 

•Desentralisasi (Tersebar/Terdistribusi) 

 

•Client/Server 

  * 



Tersentralisasi (Terpusat) 

•Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer 

yg ditempatkan di dlm suatu lokasi yg ditujukan utk 

melayani semua pemakai dlm organisasi 

 

•Banyak digunakan oleh perusahaan yg tdk 

memiliki cabang 

  * 



Desentralisasi  

(Tersebar/Terdistribusi) 

•Sistem yg terdiri atas sejumlah komputer yg 

tersebar pd berbagai lokasi yg dihubungkan dg 

sarana telekomunikasi dg masing² komputer 

mampu melakukan pemrosesan yg serupa 

secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi 

dlm pertukaran data 

  * 



Desentralisasi  

(Tersebar/Terdistribusi) (contd.) 

•Model sederhana terdapat pd sejumlah 

komputer yg terhubung dlm jaringan yg 

menggunakan arsitektur peer-to-peer 

  * 



Keuntungan Sistem Pemrosesan Data Desentralisasi 

(Tersebar/Terdistribusi) 

•Penghematan biaya 

 

•Peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya 

 

•Peningkatan kepuasan pemakai 

 

•Kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah 

 

 

  * 



Kekurangan Sistem Pemrosesan Data 

Desentralisasi (Tersebar/Terdistribusi) 

•Memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer 

 

•Ketidaksesuaian dlm menyediakan hardware & software 

 

•Standardisasi bisa tak tercapai 

  * 



Client/Server 

Client 

•Sembarang sistem/proses yg melakukan sesuatu 

permintaan data/layanan ke server 

•Mempunyai kemampuan utk melakukan proses sendiri 

 

  * 



Client/Server (contd.) 

Client 

•Ketika sebuah client meminta suatu data ke 

server, server akan segera menanggapinya dg 

memberikan data yg diminta ke client yg 

bersangkutan. Setelah data diterima, client 

segera melakukan pemrosesan 

 

  * 



Client/Server (contd.) 

Server 

•Sistem/proses yg menyediakan data/layanan yg 

diminta oleh client  

•Secara fisik dpt berupa komputer (mainframe, 

mini-komputer, workstation, ataupun PC) atau 

piranti yg lain (misalnya printer) 

  * 



Client/Server (contd.) 

Server 

•Namun tdk harus berupa sistem fisik, tetapi juga 

bisa berupa suatu proses, sbg contoh adalah yg 

disebut sbg database server adalah sebuah 

proses di dlm komputer utk menangani 

permintaan akses thd basis data 

  * 



SUMMARY 

•Komponen sistem informasi terdiri dari : hardware, software, 
prosedur, orang, basis data, dan jaringan komputer 

 
•Model sistem informasi tersentralisasi memungkinkan semua 
pemrosesan data dilakukan secara terpusat untuk melayani 
semua pemakai 

 
•Model sistem informasi desentralisasi memungkinkan 
pemrosesan data dilakukan secara tersebar pada sejumlah 
komputer dan dapat saling melakukan pertukaran data 

 
•Model sistem informasi client/server melibatkan sembarang 
sistem/proses yang melakukan permintaan data/layanan serta 
penyedia data/layanan tersebut 

  * 



ETIKA SISTEM INFORMASI 

 Melek Komputer 

 Mengetahui bagaimana menggunakan 
komputer 

 Kesenjangan Digital 

 Gap antara mereka yang dapat 
mengakses komputer dan yang tidak 
memilikinya 

 Etika Komputer 

 Perilaku baku selama bersinggungan 
dengan penggunaan sistem informasi 



ETIKA SISTEM INFORMASI 
 Privasi 

 Perlindungan informasi personal 

seseorang 

 Pencurian Identitas 

 Pencurian nomor jaminan sosial, nomor 

kartu kredit, atau informasi personal 

lainnya.  

 

 



ETIKA SISTEM INFORMASI 

 Keakuratan Informasi 

 Berkaitan dengan autentikasi atau 

kebenaran informasi 

 Kepemilikan Informasi  

 Berhubungan dengan siapa yang 

memiliki informasi tentang individu dan 

bagaimana informasi dapat dijual dan 

dipertukarkan 

 

 

 



ETIKA SISTEM INFORMASI 

Aksesibilitas Informasi 
 Berkaitan dengan informasi apa seseorang berhak 

memperoleh dan bagaimana informasi dapat 
digunakan 

 

 Isu-isu dalam aksesibilitas 
 Carnivore 

 Electronic Communications Privacy Act (ECPA) 

 Monitoring e-mail 

 HAKI 

 UU ITE 



ETIKA SISTEM INFORMASI 

 Kebutuhan kode etik berperilaku 

 Etika bisnis 

 Plagiarisme 

 Cybersquatting 

 

 

 



KEJAHATAN KOMPUTER 

 Definisi: kegiatan penggunaan komputer untuk 

melakukan tindakan ilegal  

 Hak pengaksesan komputer 

 Contoh: 

Mencuri waktu pada komputer 

perusahaan 

Membobol situs web pemerintah  

Pencurian informasi kartu kredit 

 

 



KEJAHATAN KOMPUTER 

 Hukum negara bagian dan federal AS 

 Pencurian dan kompromi data 

 Mengakses komputer yang tidak berhak 

 Pelanggaran data milik bank 

 Penyadapan komunikasi 

 Ancaman untuk merusak sistem komputer 

 Penyebaran virus 

 

 



KEJAHATAN KOMPUTER 

 Hacking dan Cracking 

 Hacker – orang yang mengakses komputer 

yang tidak berhak, tetapi tidak melakukan 

perusakan 

 Cracker – orang yang membobol sistem 

komputer untuk tujuan perusakan 

 



KEJAHATAN KOMPUTER 

 Jenis-jenis kejahatan komputer 
 Data diddling: manipulasi atau pemalsuan data 

 Salami slicing: bagian program yang memotong sebagian 
kecil dari nilai transaksi yang besar dan mengumpulkan-nya 
dalam suatu periode tertentu 

 Phreaking: making free long distance calls 

 Cloning: penyalahgunaan telpon selular menggunakan 
scanner 

 Carding: pencurian nomor kartu kredit secara online 

 Piggybacking: pencurian nomor kartu kredit dengan memata-
matai 

 Social engineering: menipu pegawai untuk mendapatkan 
akses 

 Dumpster diving: pencarian informasi pribadi di bak sampah 

 Spoofing: pencurian password melalui pemalsuan halaman 
login 


