
BAB XIII. SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN

1. PENDAHULUAN

 Sebuah sistem informasi manajemen atau SIM, adalah sebuah 
sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi 
yang perlu untuk sebuah organisasi, juga memberi dukungan 
informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan 
keputusannya.

 Organisasi selalu membutuhkan sistem-sistem untuk mengumpulkan, 
mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi.

 Komputer telah menambahkan sebuah teknologi baru dan ampuh 
pada sistem informasi, karena berbeda dengan sistem-sistem yang 
diolah secara manual atau elektro-mekanis.

 Pengertian sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem 
manusia/mesin yang terpadu (integrated), untuk menyajikan infomasi 
guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan 
keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut menggunakan 
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 
komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan, 
dan sebuah data base.
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GAMBAR 01. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)



2. SISTEM MANUSIA/MESIN BERDASARKAN 

KOMPUTER

 Konsep sistem manusia/mesin menyiratkan bahwa sebagian 

tugas sebaiknya dilaksanakan oleh manusia, dan lainnya lebih 

baik dilakukan oleh mesin.

 Manusia dan mesin membentuk sebuah sistem gabungan 

dengan hasil yang diperoleh melalui dialog dan interaksi antara 

komputer dan seorang manusia pengolah.

 Interaksi manusia/mesin diperkaya melalui operasi ‘on-line’ di 

mana terminal masukan/keluaran (input/output) dihubungkan 

pada komputer untuk memberikan masukan dan keluaran 

langsung pada penerapan yang mendapatkan maslahat dari 

keadaan semacam itu. Tetapi banyak tugas pengolahan jurutulis 

yang lebih efisien tanpa masukan atau keluaran terminal.

 Sebuah SIM adalah berdasarkan komputer berarti bahwa para 

perancang memiliki penetahuan cukup mengenai komputer dan 

penggunaannya dalam pengolahan informasi.



 Konsep manusia/mesin berarti bahwa perancang sebuah sistem 
informasi manjemen harus memahami kemampuan manusia 
sebagai pengolah informasi dan perilaku manusia dalam 
mengambil keputusan.

 Sebuah sistem terpadu berdasarkan pada anggapan bahwa ada 
integrasi antara data dan pengolahan.

 Integrasi data dicapai melalui ‘data base’.

 Pada sebuah sistem pengolahan informasi ‘data base’ terdiri dari 
semua data yang dapat dijangkau oleh sistem.

 Pada SIM berdasarkan komputer, istilah ‘data base’ biasanya 
dipakai khusus untuk data yang dapat dijangkau secara langsung 
oleh komputer.

 Manajemen ‘data base’ adalah sebuah sistem perangkat lunak 
komputer yang disebut sebagai sebuah ‘sistem manajemen data 
base’.

 Sesuatu penerapan yang memakai sebuah item (butir) data akan 
mengambil item data yang sama, yang hanya sekali disimpan dan 
disediakan untuk semua penerapan.



 Pengolahan terpadu dicapai melalui sebuah perencanaan sistem 

secara keseluruhan.

 Biasanya sistem dirancang sebagai suatu gabungan beberapa 

subsistem dan bukan sebagai sebuah sistem tunggal.

 Perancangan sistem dapat berupa sebuah komputer pusat 

besar, atau dapat pula merupakan sebuah jaringan kerja 

beberapa komputer kecil.

 Sistem pengolahan informasi yang megolah transaksi (daftar 

gaji, penjualan, piutang, dsb) menyajikan masukan bagi ‘data 

base’ yang vital untuk penerapan sistem.

 Kecenderungan dalam pengolahan transaksi pada sistem-sistem 

mutakhir adalah menuju pengumpulan data secara ‘on-line’ dan 

permintaan informasi (inquiry) secara online pula.

 Kemampuan memperolah informasi secara online sangat besar 

peranannya dalam mendukung operasi.



3. PEMANFAATAN MANAJEMEN DAN MODEL 
KEPUTUSAN
 Harus ada suatu cara untuk mengolah dan menyajikan data 

sedemikian rupa sehingga hasilnya mengarah pada keputusan 
yang akan diambil, di mana hasilnya harus mendorong pada 
keputusan.

 Metode untuk melaksanakan hal tersebut adalah mengolah data 
dalam bentuk sebuah model keputusan.

 Model-model pembantu keputusan;

a) Model Cerdas (intellegence model)

b) Model Keputusan (decision model)

c) Model Optimosasi (optimization model)

 Diperlukan berbagai ancangan analisis dan permodelan untuk 
memenuhi berbagai situasi yang memerlukan keputusan.

 Model perencanaan dan perangkat lunak model perencanaan 
sangat diperlukan untuk membantu pihak manajemen dalam 
melaksanakan fungsi perencanaan, begitu pula dengan model 
pengendalian, dan model-model khusus lainnya yang 
dibutuhkan.



4. SIM DIMATA PEMAKAI

PEMAKAI PENGGUNAAN

Petugas Administrasi Mengerjakan transaksi, mengolah data, dan 

menjawab pertanyaan

Manajer tk. Bawah Mendapatkan data operasi, membantu perencanaan, 

penjadwalan, mengetahui situasi yang tak tekendali, 

dan mengambil keputusan.

Staf Ahli Informasi untuk analisis, membantu dalam analisis, 

perencanaan dan pelaporan.

Manajemen Laporan tetap

Permintaan informasi khusus

Analisis khusus

Laporan khusus

Membantu dalam mengenali persoalan dan peluang

Membantu dalam analisis pengambilan keputusan



5. POKOK-POKOK SEBUAH SIM

1) Perangkat keras komputer

2) Perangkat lunak;

a) Perangkat lunak sistem umum

b) Perangkat lunak terapan umum

c) Program aplikasi

3) Data base (data yang tersimpan dalam media 

penyimpanan komputer)

4) Prosedur

5) Petugas pengoperasian.



6. SUBSISTEM FUNGSIONAL

DALAM SEBUAH SIM

SISTEM MANAJEMEN DATA BASE
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