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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan jaman sistem manajemen adalah salah satu komponen 

penting dari teknologi informasi yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi 

dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 

digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi 

Dalam hal ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan 

organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana 

orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.  

Alter berpendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja. 

Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan/atau mesin melakukan pekerjaan 

dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan/atau jasa 

bagi pelanggan. Sistem informasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditujukan 

untuk pengolahan (menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan 

menampilkan) informasi.  

Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis 

komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai 

kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem 

utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang 

dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk 

laporan periodik, laporan khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi 

digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan 

untuk memecahkan masalah (Mc. Leod, 1995) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_dan_komunikasi


2. Rumusan Masalah   

1. Mengapa memakai sistem informasi? 

2. Apakah yang di maksud sistem informasi manajemen?  

3. Apa kaitan  sistem informasi  dengan sektor publik atau organisasi public? 

 

3. Tujuan   

1. karena sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen.Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 

digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan 

teknologi 

2. suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa 

pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan 

perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di 

masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di 

masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan 

khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola 

maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan 

masalah (Mc. Leod, 1995) 

3. bagaimana memadukan nilai efektivitas sistem administrasi dan layanan umum 

kepada masyarakat dengan nilai efisiensi didalam tata-kerja organisasi. 

Secara umum, SIM publik terutama memiliki dua pola yaitu: 

1. Sistem pendukung keputusan (decision support system) 

2. Sistem manajemen database untuk layanan umum. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi


BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

1. Mengapa Sistem Informasi Manajemen? 

 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajamen, 

maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang 

dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing 

tingkat (level) manajemen dan tipe  keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada 

pengertian-pengertian diatas, maka terlihat  bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi 

Manajemen  atau SIM adalah supaya  organisasi memiliki informasi yang bermanfaat 

dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang meyangkut keputusan-keputusan 

rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga SIM adalah suatu system 

yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 

Beberapa kegunaan/fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat 

2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan system 

informasi secara kritis. 

3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 

4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan  keterampilan pendukung sistem 

informasi. 

5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 

6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari system 

informasi dan teknologi baru. 

7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan 

sistem.  

8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, 

mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau 

pelayanan mereka. 

9. Bank menggunakan system informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan 

membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. 



2. Pengertian Manajemen Sistem Informasi 

Berikut ini pengertian SIM (Management Information Systems, MIS) menurut 

beberapa pakar dibidangnya. Pengertian Sistem Informasi Manajemen menurut Laudon 

dan Laudon (2008) adalah : “Suatu susunan komponen-komponen yang terintegrasi & 

bekerja secara bersama-sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, control, 

analisis dan visualisasi dalam sebuah organisasi”. Sedangkan menurut Davis (2009) 

adalah: “Suatu sistem operasional yang melaksanakan beraneka-ragam fungsi untuk 

menghasilkan keluaran yang berguna bagi pelaksana operasi dan manajemen organisasi 

yang bersangkutan.” 

Menurut Stoner, 1996. SIM merupakan metode formal yang menyediakan 

informasi yag akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses 

pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan , 

operasi secara efektif dan pengendalian.  

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Sistem Informasi 

Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna 

mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. 

Atau bisa kita jabarkan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub 

sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang 

mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna 

meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar 

kriteria mutu yang telah ditetapkan.  

Dengan kata lain SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. 

Parapemakai biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal, perusahaan atau sub 

unit dibawahnya. 

3. Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen 

SIM bukan merupakan hal baru. Ruang lingkup SIM sebenarnya tertuang pada 

tiga kata pembentuknya, yaitu “sistem”, “informasi”, dan “manajemen”. Sistem 

merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk 

satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, yang dimaksud 



elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal, seperti persediaan barang 

mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia; 

serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen yang saling terkait satu sama lain 

dan membentuk satu kesatuan usaha. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang 

diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan 

merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untu menambah 

pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan 

berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing 

Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola 

perusahaan seperti merencanakan (menetapkan strategi, tujuan dan arah tindakan), 

mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir dan mengendalikan operasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Peran Baru SIM dalam Organisasi 

SIM adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung 

informasi-informasi yg dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Kumpulan dari 

interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah 

data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di 

dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian. 

SIM berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan oleh komputer 

(user) yang menghasilkan sebuah informasi. dilihat dari besar kecilnya sebuah organisasi 

meliputi: 

1. Sistem Informasi Keuangan / Akutansi, Yaitu menyediakan informasi tentang 

keuangan. 

2. Sistem informasi Pemasaran (Marketing), Yaitu menyediakan informasi 

tentang pemasaran sebuah organisasi. 

Didalam suatu organisasi, Sistem Informasi Manajemen dipergunakan pada tiga 

tingkatan manajemen : 

1. Manajemen tingkat bawah, Sistem Informasi Manajemen dipergunakan 

untuk keperluan pengendalian operasional. Pada tingkatan ini SIM 



dipergunakan dengan tujuan untuk penghematan disegala bidang yang 

mungkin untuk dilakukan. Contohnya pencetakan rekening listrik oleh PLN. 

Penerapan SIM dalam hal ini akan menghasilkan penghematan baik waktu 

maupun tenaga kerja. 

2. Tingkatan manajemen menengah, penerapan SIM dipergunakan untuk 

keperluan pengendalian manajemen. Tugas seorang manajer menengah ialah 

mengelola semua sumberdaya milik organisasi agar benar-benar 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen 

puncak oleh semua personilnya secara efektif dan efisien. Untuk dapat 

melaksanakan tugas seperti ini manajer harus mempunyai segala macam 

informasi tentang segala kegiatan organisasi dalam operasinya sehari-hari. 

Dalam hal inilah SIM dapat berperanan secara nyata untuk membantu 

manajer. Hal ini disebabkan karena komputer mempunyai kemampuan untuk 

menyimpan sejumlah besar data dengan mudah, dan menggali informasi 

yang terkandung didalamnya secara cepat. 

3. Manajemen tingkat puncak, yang tugas utamanya adalah untuk membuat 

perencanaan yang strategis. 

4. Sistem informasi pada suatu organisasi berada didalam suatu departemen 

tersendiri, departemen sistem informasi/departemen pengolahan elektronik 

(Electronic Data Processing) 

– Manajer SI / controller 

- Manajer kantor (office manager) 

- Bendaharawan (treasurer) 

- Asisten bendaharawan (assistant treasure) 

- Sekretaris (secretary) 

- Manajer perencanaan / pengendalian (manger of planning and controls) 

- Direktur keuangan (vice-president finance) 

 



5. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen di Sektor Pemerintah  

Walaupun sudah lebih 20 tahun Sistem Informasi dikenal di Indonesia, implementasi di 

kantor pemerintah (baik pusat maupun daerah) relatif masih rendah dibandingkan 

dengan sektor swasta .Hal tersebut disebabkan selain karena adanya hambatan di dalam 

birokrasi, yaitu mulai dari UU, kebijakan pusat dan daerah, sampai pada organisasi dan 

tata kerja yang tidak mudah untuk diubah atau disempurnakan, juga karena keterbatasan 

yang dimiliki pada kantor pemerintah mendorong implementasi sistem informasi sesuai 

dengan batasan yang ada. 

            Berbeda dengan kondisi di kantor pemerintah, implementasi sistem informasi di 

sektor swasta tidak memiliki hambatan yang berarti, sehingga lebih mudah melakukan 

penyesuaian di dalam pemanfaatan sistem informasi. Bagi sektor swasta, sistem 

informasi serta business process reengineering dimanfaatkan untuk mencari solusi yang 

optimal di dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Berdasarkan pengalaman 

dan pengamatan selama ini, masih rendahnya implementasi sistem informasi pada kantor 

pemerintah disebabkan antara lain karena:  

1. belum adanya satuan kerja di suatu kantor pemerintah yang secara struktural 

bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ; 

2. keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi dengan suatu solusi 

yang „IT oriented‟ sehingga berakibat berkembangnya pulau-pulau sistem 

informasi; 

3. rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing entitas kantor pemerintahan (satuan kerja), sehingga sulit untuk 

di-integrasikan; 

4. sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja 

tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar satuan kerja, termasuk 

membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja 

pembangun sistem; 

5. data dan informasi yang dibuat dan berada di luar kewenangan/tupoksi suatu 

satuan kerja/lembaga tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggungjawab 

kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi; 



6. belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang saling terintegrsi di 

lingkungan kantor pemerintah; 

7. keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia untuk pengelolaan sistem 

informasi. 

 

Pelaksanaan sistem informasi pada kantor pemerintah dapat diselenggarakan jika: 

1. ada suatu proses kerterbukaan serta manajemen data dan informasi yang tertib 

serta terencana; 

2. birokrasi tidak lagi menjadi suatu hambatan; 

3. pembangunan sistem informasi dikembalikan pada tupoksi masing-masing 

organisasi satuan pemerintahan; 

4. perlu dibuat suatu strategi dan kebijakan pendukung agar sistem informasi dapat 

diselaraskan dengan birokrasi yang ada di sektor swasta; 

5. perlu peningkatan sumberdaya manusia; 

6. perlu adanya change management di lingkungan kantor pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

 

1. Kesimpulan 

Di dalam kaitan dengan perubahan yang perlu dilakukan pemerintah, ada 

beberapa hal yang harus dibenahi untuk mengubah kondisi Sistem Informasi 

Manajemen di Pemerintah yang ada saat ini, menjadi kondisi yang diinginkan, 

yaitu:  

• Peraturan atau kebijakan; peraturan atau kebijakan untuk mewajibkan 

menguasai SIM. 

•  Sumberdaya manusia dan budaya kerja; Membangun SDM dan budaya kerja   

yang effektif dan effisien.  

•  Proses dan kinerja suatu kantor;   

•  Produk; Website atau program  

•  Struktur organisasi;   

•  Teknologi. Untuk hal diatas perlu dilakukan pembangunan institusi melalui 

komunikasi, pendidikan dan pelatihan, partisipasi, serta komitmen. 

  

 Change Management E-Government  

Salah satu permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan dan 

pengembangan e-government adalah sumberdaya manusia. Jika berbicara e-government, 

ada dua aktifitas utama yang dilakukan yaitu membangun back office dalam hal ini 

membangun sistem informasi dan membangun front office dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. Jika dilihat kondisi yang ada saat ini di sejumlah 

kantor pemerintah, baik pusat maupun daerah, sumberdaya manusia yang berlatar 

belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi relatif masih kurang memadai, 

sehingga diperlukan suatu upaya perubahan manajemen yang lebih dikenal sebagai 

change management. 

 


