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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Tinjauan Umum Sistem Informasi Manajemen 

 Pada abad Melinium ini masyarakat berada pada era informasi dan 

masyarakat pada saat ini disebut masyarakat informasional. Hal ini 

disebabkan terobosan kemajuan teknologi informasi telah merambah 

kemana-mana bahkan sudah sampai pada tingkat perdesa yang jauh dari 

pusat kota salah satu contoh kemajuan teknologi informasi adalah telpon 

selular. Perkembangan teknologi informasi walaupun relatif baru namun 

teknologi informasi sudah memasuki berbagai bidang, dari tingkat individual, 

kelompok, semua jenis organisasi, pada tingkat negara, dan bahkan dalam 

hubungan lintas antar organisasi dan antar negara, untuk itu informasi sering 

disebut tidak mempunyai batas Negara.  

 Informasi yang berkembang dengan cepat tersebut telah membuktikan 

secara subtansial kontribusinya terasa di berbagai bidang yaitu bidang sosial 

ekonomi, Sosial budaya dan Politik serta berbagai bidang yang lainnya, 

dengan cepatnya informasi didapat telah mampu pula secara cepat dalam 

mengambil tindakan dan pelaksanaanya. Selain itu kemajuan teknologi 

informasi telah mendorong rasa kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya 

informasi sebagai suatu sumberdaya organisasi yang strategis. Oleh karena 

itu peranan informasi dirasakan semakin penting didalam masyarakat atau 

kelompok-kelompok masyarakat.  



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 2

Dimasa sekarang yang paling membutuhaan akan informasi adalah para 

pengambil keputusan yang menduduki jabatan diperusahaan-perusahaan serta 

pimpinan dalam berbagai jenis organisasi, seperti organisasi politik, 

organisasi kenegaraan, organisasi angkatan bersenjata, organisasi niaga, 

organisasi sosial, organisasi swadaya masyarakat, organisasi nirlaba, dan 

bahkan organisasi keagamaan. 

   Agar informasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan 

tujuan, informasi tersebut haruslah tersistematis sehingga informasi dapat 

berjalan secara terpadu. Dengan melakukan secara terpadu informasi  mampu 

memberikan data yang akurat sebagai bagian dalam pengambilan keputusan 

suatu organisasi. Keterpaduan itu dapat tercapai dengan cara pendekatan 

sistematis.  

1.2. Pengertian Sistem Informasi Manajemen  

 Eriyatno (1999) menyatakan Sistem informasi manajemen adalah: 

Suatu total ssitem dimana pimpinan organisasi akan mengetahui apakah 

unit-unit organsasi berkerja sebagaimana diharapkan. Akan tetapi, lebih 

penting daripada itu SIM akan memungkinkan pimpinan organisasi hendak 

dibawa, dimana aplikasi yang baik adalah sistem yang berorientasi kemasa 

depan.  

 The Liang Gie menyatakan Sistem informasi manajemen (1979) 

adalah: Keseluruhaan jalinan hubungan dan jaringan lalulintas keterangan-

keterangan dalam organisasi mulai dari sumber yang melahirkan bahan 

keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan sampai 

penyebarnnya kepada para pejabatan yang berkepentingan dapat 
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melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan terakhir tiba pada 

pimpinan untuk keperluaan pembuatan keputusan.     

 Sedangkan Scott (2001) mendifinisikan sistem informasi manajemen 

adalah: Sim merupakan serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh 

dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi 

data sehingga menjadi informasi lewat serangakian cara guna meningkatkan 

produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria 

mutu yang telah ditetapkan. 

 Maka dapat dikatakan Sistem informasi manajemen (SIM) adalah: 

Rangkaian sub-sistem yang terkoordinasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja serta mendorong mencapai tujuan 

oragnisasi.  

 

1.3. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen      

 Organisasi. terdiri atas sejumlah unsur: orang-orang yang mempunyai 

bermacam-macam peran dalam organisasi, kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas 

yang harus diselesaikan, tempat kerja atau tempat fisik pekerjaan, dan 

wewenang serta hubungan-hubungan komunikasi yang mengikat bersama 

organisasi. 

 Kebanyakan organisasi memulai dengan sangat sedikit mengenai 

tujuan, rencana, anggaran, bagan organisasi, pedoman prosedur atau 

perlengkapan formal lainnya. Pada awal tumbuhnya organisasi belum 

membutuhkan sistem informasi. Seiring dengan perjalanan waktu dan 

perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal dan munculnya 

permasalahan organisasi yang cukup komplek membutuhkan alat bantu yang 

efektif dan efisien dalam menjaga keberlangsungan kehidupan organisasi. 
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 Selanjutnya dengan perubahan dan berkembangnya organisasi 

menuntut pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi sekaligus 

berdampak terhadap pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. 

Terutama untuk mengisi bermacam-macam bagian atau departemen  

Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumberdaya manusia juga 

membutuhkan kelancaran koordinasi dan komunikasi. Untuk mengatasi 

kelancaran kegiatan organisasi dan pemecahaan permasalah yang ada 

dibutuhan akan alat bantu handal. Dan alat bantu yang mencakup kehendak 

diatas adalah sistem informasi manajemen yang dapat menyediakan data dan 

informasi untuk kepentingan organisasi.  

 

1.4. Ciri Masyarakat Informasi 

 Berkembangnya informasi langsung maupun tidak langsung telah 

mempengaruhi tatanan masyarakat. Sehingga telah membentuk komunitas 

masyarakat yang informasi dan ciri-cirinya komunitas masyarakat informasi, 

pada umumnya lebih cepat mendapatkan informasi dan dengan cepat pula 

mampu melakukan perubahan-perubahan dengan cara menyesuaikannya 

terhadap perubahan tersebut. Untuk lebih mudah memahami ciri-ciri 

masayarkat informasi dan di bandingkan dengan masyarakat pra 

informasional Sondang Siagian (2003) membagi dan mencirikan dengan 

beberap ciri. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.1. berikut ini sebagai 

berikut:   

Tabel 1.1 Ciri Masyarakat Informasional  dan Pra informasional 

No Ciri Masyarakat Pra-
informasional 

Masyarakat 
Informasional 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Dasar Ilmiah Paradigma yang kaku Kemampuan 
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mengabung kreatif 

2. Jumlah informasi Langka Melimpah 

3. Tingkat 
pertambahan 

Linear Eksponesial 

4. Dasar seleksi Kabur  Tepat 

5. Kecepatan 
Transmisi informasi 

Lambat Cepat 

6. Lingkup informasi Sempit Luas 

7. Biaya pengadaan 
informasi 

Mahal Murah 

8. Isi informasi Stabil Berubah-ubah 

9. Lokasi informasi Tetap Mobil 

10. Jangkauan terhadap 
informasi 

Terbatas Terbuka 

11. Cara penyampaian 
informasi 

Monomedia Multi Media 

12. Jenis Interdepensi Rendah Tinggi 

13. Variabilitas 
Informasi 

Pengalam langsung Tidak langsung 

14. Unit penangan 
Inforamsi 

Individu Mesin/bantuan 
mesin 

15. Struktur pengolahan 
informasi 

Hierarkis Horizontal 

16. Kerangka nilai 
interpretasi 

Monostik Pluralistik 

17. Ukuran teknologi 
informasi 

Besar Kecil 

18. Tingkat 
kompleksitas  
Sistem Informasi 

Sederhana Kompleks 

19. Arus Informasi Dari seorang 
kebanyak orang 

Dari banyak orang 
keseorang 

20. Pemecahaan 
masalah 

Lokal Berdasarkan 
pendekatan 
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kesiteman 

21. Partisipasi sosial 
dalam pengolahan 
informasi 

Perwakilan (by proxy) Universal dan 
langsung 

22. Tingkat kerahasian Penuh kerahasian Penetratif 

23. Oreintasi waktu Masa lalu Masa depan  

Sumber data:  Sondang Siagian (2003) 
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BAB II 
TINJAUAN TENTANG SISTEM 
 

2.1. Perkembangan Ilmu Sistem 

Pengkajian ilmu sistem telah menjadi perhatian para ilmuan seiring 

dengan kemajuan teknologi. Dengan kemampuan ilmu sistem dalam  

memadukan berbagai displin ilmu secara bersama-sama, serta memberikan 

kontribusi dalam berbagai pemecahaan masalah secara lintas ilmu 

pengetahuan. Memadukan berbagai displin ilmu tersebut bermula pada 

peristiwa di era perang Dunia kedua yang di aplikasikan dalam mendukung 

operasi militer oleh para ahli meliter Amerika Serikat dalam memenangkan 

pertumpuran didalam medan peperangan. Ilmu sistem yang diaplikasikan 

oleh para ahli meliter tersebut dikenal dengan penelitian operasional atau 

operation research.  

 Keberhasilan dengan mengaplikasikan ilmu sistem tersebut pada 

kegiatan meliter tidak saja oleh para jenderal namun ikut terlibat secara 

penuh juga para ahli ilmu pengetahuan. Keikut serta para ahli pengetahuan 

dalam operasi meliter adalah suatu reputasi bagi para pakar ilmu pengetahuan 

dalam peristiwa perang dunia kedua, yang mampu memadukan berbagai ilmu 

pengetahuan untuk berhasilnya operasi meliter, dan keberhasilan tersebut 

dimulai pula era sistem (Eriyatno.,1999). 

 Berakhirnya perang Dunia ke2 ilmu sistem lebih populer dengan 

sebutan operation research dan ilmu tersebut berkembang serta menjadi alat 

pada kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya.  Pada dasarnya konsep-konsep 

ilmu sistem telah ada sejak masa dahulu kala, banyak kegiatan pembangunan 
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telah menerapkan ilmu sistem antara lain peninggalan momental yang banyak 

terdapat dibelahan dunia ini seperti pembangunan peninggalan dimasa Mesir 

kuno yaitu pembangunan primida. Dimasa itu dipakai oleh para ahli-ahli 

bangunan dalam mengorganisir pembangunan primida. Pembangunan 

borobudur jika dilihat kemungkinan besar telah menerapkan ilmu sistem 

untuk mengorganisir pembangunan tersebut. Selanjutnya ilmu sistem telah 

memberikan sumbangannya juga terhadap berbagai ilmu pengetahuan antara 

lain ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya.  

 Berkembangnya ilmu sistem juga menpengaruhi ilmu organisasi 

dalam meningkatkan efektiftas dan efeisiensi kegiatan organisasi haruslah 

satu kesatuan yang tidak terpisah dan saling menguatkan disemua lini 

organisasi. Oleh sebab itu kelancaran kegiatan organisasi dengan 

mengunakan sistem informasi manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan  

dari organisasi secara optimal. Fungsi sistim informasi manajemen sebagai 

alat kelancaran kegiatan organisasi kegunaannya adalah memberikan sumber-

sumber data-data yang dijadikan informasi dalam mendukung para pimpinan 

organisasi dan perusahaan untuk pengambilan keputusan, sehingga kinerja 

organisasi dan pengawasan yang efisien dan efektif.  

 

2.2. Pengertian Sistem  

 Sebelum membahas pengertian sistem informasi manajemen ada 

baiknya untuk memberikan pengertian tentang sistem. Robbin (1990) 

menyatakan pengertian sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang 

saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan suatu kesatuan.  



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 9

 Manetsch dalam Eryatno (1999) dalam bukunya Ilmu Sistem 

menyatakan. Adalah gugus dari elemen yang saling berhibungan dan 

terorganisir untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus tujuan. 

Gardon B. Davis dalam bukunya. Management Informatuion System: 

Conceptual Foundations, Structure, and Devlopment menyatakan sebagai 

berikut. System can be abstract or physical.An abstract system is an orderly 

arrangement of interdependent ideas or constructs. For example, a system of 

theology is an oederly arrangement of ideas about God, man etc. A physical 

system is a set of elements which operate together to accomplish an 

objective. 

Gordon B. Davis mencontohkan sistem yang bersifat fisik yaitu: system 

angkutan, pegawai-pegawai, mesin-mesin dan lain-lainnya. 

Burch dan starter menyatakan sistem adalah: A system can be defined as 

any integrated assemblage of component or sub-system designed to achieve 

an objective. 

Prof Dr.Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya pengambilan 

keputusan mengatakan. Sistem sebagaimana telah saya rumuskan adalah 

setiap sesuat yang terdiri dari atas objek-objek, atau unsur-unsur atau 

komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata-hubungan. Satu sama 

lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu 

kesatuan pemerosesan atau pengolahan tertentu.    

Dalam kamus Administrasi perkantoran. Sistem dinyatakan. Suatu 

rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk 

melaksanakan suatu fungsi. Ensklopedi Administrasi menjelaskan sistem 

adalah. Suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan 

untuk melaksanakan suatu fungsi. Misalnya sistem kearasipan yang meliputi 
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pelbagai prosedur dan metode dalam mengklasifikasi surat-surat, memberi 

kode-kode tertentu menyimpannya dalam berkas, memiliharanya secara tepat, 

terus sampai terakhir mengenai cara-cara penyingkiran dan memusnahkannya 

surat-surat yang sudah diperlukan lagi. 

Selain itu dalam ensklopedi Manajemen. Di jelaskan sistem yaitu. Suatu 

keseluruhan yang terdiri atas sejumlah variable yang berinteraksi. Suatu 

sistem adalah suatu susunan yang teratur. Dari kegiatan yang berhubungan 

satu sama lain. Dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan 

dan memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi.  

Sedangkan menurut Eriyatno (1999) menyatakan bahwa system 

merupakn totalitas himpunan hubungan yang mempunyai struktur dalam nilai 

posisional serta merta dimensional terutama dimensi ruang dan waktu. Oleh 

karena itu, setiap pendekatan kesistem selalu mengutamakan kajian tentang 

struktur sistem yang bersifat penjelasan maupun sebagai dukungan kebijakan.    

      

 
 
 

   

 

 

Apa Visi dari Sistem ? : 

 Pola pikir ilmiah untuk pengkajian yang memerlukan tela,ah berbagai 

hubungan yang relevan, komplementer dan terpercaya, adalah visi 

kesisteman dalam arti luas (Brocklesby dan Cummings, 1995). 

 
 

Sistem suatu himpunan yang merangkai komponen-komponen yang 
terkecil dan kombinasi-kombinasi, dari sub bagian dan bagian menjadi 
suatu kesatuan yang terpadu. Namun tidak semua komponen-kompenen 
yang terangkai atau kumpulan dikatakan sistem, jika tidak memenuhi 
persyaratan kesatuan dan saling mempengaruh, dan mempunyai 
hubungan fungsional dan tujuan yang jelas.  
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Apa Misi dari Sistem ?: 

Misi ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai pekerjaan dan 

keahlian yang beragam menuju kepada kebutuhan suatu sistem yang definitif. 

Ini adalah konsep sistem yang terbaru, dimana ilmu sistem dan proses 

pembentukanya dikenal sebagai sistemologi atau textology. 

Selanjutnya gambaran suatu sistem dapat diwakili dari beberapa 

bentuk yang nyata. Di dalam organisasi sistem dapat dilihat pada bagan 

organisasi atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Bagan organisasi itu 

dapat menunjukan hubungan-hubungan dan fungsi dari elemen-elemen 

organisasi dan melalui bagan organisasi tergambar tujuan yang hendak 

dicapai dan hasil yang di inginkan suatu organisasi. Elemen-elemen yang ada 

diorgansisasi dapat di sebut elemen system organisasi atau elemen sistem 

hubungan yang ada didalam bagan organisasi.  

 Bagan organisasi menampilkan hubungan-hubungan elemen yang ada 

dalam suatu organisasi dan terlihat hubungan tersebut adalah mata rantai 

yang saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan 

dari organisasi tergambar dari kegiatan organisasi dalam berbagai 

kegiatannya berupa kegiatan; sosial budaya, ekonomi dan lain-lainnya yang 

hasilnya untuk kepentingan organisasi tersebut.  

 Sistem ditumbuhkembangkan dalam rangka mewujudkan suatu 

kegiatan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mempelajari 

kenyataan. Akan adanya aturan yang sistimatik melalui rangkaian komponen-

komponen secara terpadu dan utuh. Selengkapnya disajikan dalam gambar  

2.1 berikut ini.      
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Gambar 2.1.  Jalan Penghubung (Eriyatno,1999) 

 
 Pada gambar diatas terlihat batas dari peta terdiri dari garis titik yang 

mewakili elemen titik tersebut dapat dikatakan sebagai benda, fakta, metode, 

prosedur dan sebagainya, kesemuanya tergantung pada prefrensi analis. 

Selanjutnya ditela,ah hubungan antar elemen-elemen yang arahnya sudah di 

pilih serta di-indikasikan oleh garis-garis dan panah yang menghubungkan 

elemen-elemen. Hubungan yang diperlihatkan dapat merupakan sebagai 

tranksaksi, interaksi, transmisi, koneksi, kaitan, relasi, dan sebagainya. 

 Dari bermacam-macam hubungan tersebut dapat dilakukan bentuk-

bentuk pilihan hubungan yang kegunannya dapat menetapkan atau 

mendifinsikan tentang sistem. Melakukan pilihan tentang hubungan  dari 

elemen dalam upaya mempelajari dari sistem yang digunakan. Sebagai 

contoh dari elemen bagan organisasi tergambar tentang sistem penjualan, 

sistem produksi, sistem kepegawai, dan lain-lain.  

 Hubungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi sistem dinyatakan 

masukan dan keluaran. Masukan itu adalah sebagai variabel yang 

mempengaruhi keluaran atau hasil di dalam produksi namun masukan tidak 

bisa mempengaruhi secara utuh keluaran hal ini disebabkan faktor yang 

menentukan dari keluaran sering disebut adalah proses. Dengan proses yang 

A B 
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baik dan benar keluaran itu dapat dinyatakan positif dan bermutu. Masukan, 

proses dan keluaran memunculkan timbulnya terminologi yang cukup dikenal 

dengan input, proses dan output.  

Pembahasan tentang pengaruh dan hubungan input proses dan 

keluaran berbagai kalangan para ahli sampai sejauh ini belum membahasnya 

secara mendalam termasuk sejauh mana sifat-sifat elemen yang berpengaruh 

terhadap keluaran pada waktu terjadi proses. Namun dalam kegiatan secara 

nyata  proses sangat menentukan dalam menghasilkan keluaran baik dan 

bermutu atau tidak bermutu. Hal ini disebabkan didalam proses  ada unsur-

unsur atau variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi. Sehingga dalam 

sistem masukan dan keluaran yang sangat menentukan adalah faktor proses. 

Sejelasnya di tampilkan dalam Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Input, Proses, Dan Out Put 

 
Dari gambar 2.2 diatas menunjukan aliran masukan, proses dan 

keluaran. Pengaruh input sesuai anak panah adalah dasar dalam 

Pengaruh 
tidak dpt 
dikontrol 

Keluaran 

Pengaruh 
dapat Di 
Kontrol 

Input  
Data 

Proses 
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menghasilkan keluaran. Faktor proses yang melakukan pengolahan input 

didalam gambar diatas untuk menghasilkan mutu adalah proses dan proses 

juga di pengaruhi pula oleh pengaruh yang lain seperti pengaruh yang tidak 

dapat di kontrol (iklim dan lain-lain) dan pengaruh yang dapat di kontrol. 

 Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pengukuran 

hubungan-hubungan elemen input maupun elemen lainnya didalam proses 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Membuat para meter elemen tersebut dan indikatornya dari elemen 

serta membuat batasan yang membedakan elemen mana yang secara 

positif berpengaruh terhadap keluaran dan yang menjadi 

pertimbangan sebagai elemen yang berpengaruh. 

2. Melakukan pemiliahan terhadap elemen-elemen yang akan dipelajari 

lebih lanjut dan memberikan batasan.  

3. Hubungan-hubungan antara elemen dalam masukan, proses keluaran 

perlu ada batasan yang jelas. 

 
Sebagai catatan pada gambar 2.1 dapat diterapkan bahwa kepala anak 

panah menunjukan arah dari hubungan-hubungan yang dimasukan atau 

menunjukan arah dari pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari suatu elemen 

ke-elemen lainnya. Diagram alir yang berarah umumnya penting dibuat 

secara lengkap dalam operasi suatu sistem. 

 Dalam konvensi. menyatakan bahwa anak panah yang melewati batas 

sistem mewakili input dan output dari keseluruhan sistem. Masalahnya 

adalah bagaimana menghubungkan input dan output dapat memasuki suatu 

sistem. Untuk mengetahui bagimana hubungan input, proses dan output alat 

analisisnya dengan mengunakan anlaisis sistem. Mengunakan analisis sistem 
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dapat mencakup predeksi output-output dari keseluruhan sistem dan 

memperhatikan kondisi input-input yang ada.Teknik analisis inpu-inpu dan 

output supaya dapat dianalisis dengan cara melakukan batasan gugus-gugus 

input dan out put, serta menetapkan sturktur didalam batasan yang mungkin 

berpengaruh terhadap prediksi. 

 

2.3. KONSEP STRUKTUR      

 Intraksi atau hubungan antara dua atau lebih elemen 

menyatakan bahwa apabila ada perubahan dalam atribut suatu elemen akan 

mengakibatkan perubahan dalam atribut elemen yang terkait. Interaksi 

tersebut menyebabkan kendala terhadap prilaku sistem, dimana perlu di 

ketahui sifat hubungan elemen terhadap totalitas dan sifat hubungan antar 

elemen yang terkait. Pola hubungan sistem yang lebih menekankan sifat 

hubungan antar elemen, sehingga pendekatan kesisteman berbeda dengan 

pendekatan agregasi dengan pola hubungannya antar bagian-bagian untuk 

dijumlahkan sehingga paling tidak satu elemen tidak berhubungan dengan 

elemen lainnya.Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.3.  

 

 
Gambar 2.3. Konsep Struktur 

•  Adanya Hubungan antara elemen 
•  Untuk mengetahu Hubungan antara elemen 
•  Adanya Interaksi akibat dan hubungan tersebut  

Konsep Struktur 
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BAB III 
PENDEKATAN SISTEM DAN ANALISA SISTEM 

 

3.1. Pendekatan Sistem 

 Organisasi saat ini tidak saja harus memperhatikan lingkungan 

internal namun lingkungan eksternal telah menjadi perhatian dari para 

manajer ataupun pimpinan didalam organisasi. Dengan memperhitungkan 

faktor internal dan eksternal para manajer atau pimpinan didalam organisasi 

memerlukan suatu alat pendekatan analisis yang terpadu.Alat analisis pada 

saat ini cukup banyak, namun dengan kompleksitasnya permasalahan tidak 

bisa diatasi secara parsial. Untuk itu alat analisis dengan mengunakan 

pendekatan sistem dapat memberikan hasil analisis yang mencakup berbagai 

elemen sekaligus elemen tersebut saling memberikan pengaruh. 

 Teori sistem menyatakan kesisteman adalah. Meta konsep atau Meta 

displin dimana formalitas dan proses dari keseluruhan displin ilmu 

pengetahuan sosial dapat dipadukan dengan berhasil (Gigh, dalam 

Eriyatno.,2000). Oleh sebab itu untuk menjawab tantangan dan hambatan 

serta permasalah bagi suatu organisasi pendekatan sistem suatu keniscayaan 

yang diperlukan oleh organisasi. Untuk mengkaji permasalahan yang 

komplek tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua metode saja serta 

mengambil solusi permasalahan. Sehingga memerlukan alat bantu dan 

pendukung yang cepat hal ini bisa di penuhi oleh ilmu sitem. lihat gambar 

3.1.  

Pendekatan sistem merupakan bagaimana cara-cara penyelesaian 

dengan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan-kebutuhan 
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sehingga menghasilkan suatu operasi yang efektif. Pendekatan sistem itu 

terdiri dari dua hal. 

1. Mencari semua faktor yang ada dalam mendapatkan solusi yang baik 

untuk menyelesaikan masalah   

2. Dibuat suatu model kuantitatif untuk membantu keputusan secara 

sempurna dengan unsur yaitu: 

a) Metodologie 

b) Perencanaan dan Pengelolaan 

c) Suatu tim yang multidispliner 

d) Displin untuk bidang non kuantitatif 

e) Teknik model matematik 

f) Teknik simulasi 

g) Teknik optimalisasi 

h) Aplikasi komputer 

 

Gambar 3.1 Pendekatan SIM 
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Data 
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Dalam pelaksanannya pendekatan sistem memerlukan kerja lintas 

displin dan atau suatu tim yang multi displiner. Tim ini secara bersama-

bersama melaksanakan pendekatan sistem untuk memecahkan prihal yang 

dihadapi. Dengan adanya berbagai displin atau keahlian yang berbeda fungsi, 

yang kemudian membentuk suatu Tim yang multi displiner, agar Tim 

tersebut berkerja secara sempurna perlu adanya komunikasi interpersonal dan 

pengorganisasian. Dengan pengorganisasian yang sempurna, meyebabkan 

Tim tersebut dapat melaksankan aktivitas secara efektif, terutama dalam 

alokasi sumberdaya manusia dan potensi fisik selama menjalankan suatu 

perencanaan dari operasi sitem      

 

Persyaratan Pendekatan Sistem 

 Penerapan ilmu sistem dalam kegiatan didalam organisasi 

memerlukan persyaratan-persyatan yang sesuai dengan aturan ilmu sistem itu 

sendiri Eriyatno (1999) menyatakan bahwa persyaratan sistem itu adalah 

yaitu: 

 (i). Kompleks: Dikatakan komplek sistem tersebut mencakup 

secara rinci kegiatan yang dilakukan tersebut dan terkait 

berbagai aspek (Lingkungan, Sosial Budaya, ekonomi, termasuk 

keamanan)  

 (i). Dinamis: Sistem dikarenakan suatu kegiatan yang selalu 

mengikuti perubahan yang ada maka system biasanya harus 

kenyal. 

 Selain itu untuk memudahkan penerapan ilmu sistem (lihat gambar 

2.2) mengunakan dengan cara kuantitif dan ada berapa teori dasar yang dapat 

dipergunakan dalam memakai ilmu sistem menurut Eriyatno (1999) yaitu 
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meliputi: (i) model matematik, (ii) analisa fungsi terhadap model matematik 

yang digunakan, (iii) teori kontrol, (iv) teori estimasi dan (v) teori keputusan. 

Kelima teori dasar terbut dapat diuraikan berikut ini: 

 (i) Model Matematik: Model aljabar kalkulus digunakan dalam 

beberapa cara interprestasi untuk merencanakan dan mengelola 

suatu sistem bentuk model yang digunakan memberi pengertian 

lebih lanjut mengenai prilaku system yang tergantung pada 

input serta elemen-elemen yang menyusun system tersebut. Hal 

ini akan dibahas lebih lanjut. 

 (ii) Analisa Fungsi: Analisa fungsi di definisikan sebagai penentuan 

dari sistem output yang diberikan oleh input dari struktur 

(susunan) dari suatu model yang digunakan. 

 (iii)  Teori Kontrol: Teori control merupakan dari prosedur yang 

digunakan oleh sesorang pengambilan keputusan dalam 

menentukan bagian-bagian atau gugus dari input yang akan 

menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. 

 (iv) Teori Estimasi: Teori estimasi ini menyangkut prakiraan secara 

statistik dari jumlah peubah atau parameter-parameter sistem 

serta pengamatan terhadap adanya kesalahan (error). 

 (v) Teori Keputusan: Teori ini dikembangkan sejalan dengan 

pendekatan statistik dimana secara sederhana, keputusan yang 

dihasilkan diupayakan mempunayi pengaruh kesalahan 

seminimum mungkin.    
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Gambar 3.2.Gambar Persyaratan Sistem 

 
 

 

3.2. Analisis Sistem 

Penyelesaian persoalan dilakukan dengan melalui pendekatan sistem 

terdiri dari beberapa tahap proses. Tahap-tahap tersebut meliputi analisis, 

rekayasa model, implementasi rancangan, implementasi dan operasi sistem 

tersebut. Setiap tahap dalam proses tersebut. Diikuti oleh evaluasi berulang 

untuk mengetahui apakah hasil dari tahap yang telah sesuai/dapat mencakup 

dengan apa yang diharapkan atau belum. Bila tidak sesuai maka harus 

mengulangi kembali (itratif ) tahap tersebut sebelum melanjutkan tahap 

berikutnya. 
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 Metodelogi sistem mempunyai tujuan mendapatkan suatu gugus atau 

bagian, alternatif sistem yang layak dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan 

yang telah diidentifikasi dan diseleksi. Metodelogi sistem pada prinsipnya 

melalui enam tahapan analisis. Sebelum tahapan sintesa (rekayasa) yaitu:  

1. Analisis kebutuhan 

2. Identifikasi sistem 

3. Formulasi masalah 

4. Pembentukan alternatif sistem 

5. Determinasi dari realisasi fisik, sosial dan politik 

6. Penentuan kelayakan 

 Dari enam tahapan diatas langkah ke 1 sampai ke 6 dilakukan dalam 

kesatuan kerja yang dikenal dengan analisis sistem. Analisis dapat dikatakan 

adalah penguraian, pengupasan, didalam kamus manajemen yang disusun 

oleh panitia Lembaga PPM analisis diterjemahkan adalah; Penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya itu sendiri serta hubungan antara bagian atau 

gugus untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara 

keseluruhan. Dengan demikian analisis sistem adalah penguraian sistem 

secara keseluruhaan bagian atau gugus yang saling berhubungan serta 

pengaruhnya. Selanjutnya ditampilkan pada gambar 3.3. dibawah ini 

simplikasi dari suatu diagram  sistem analisis pembangunan wilayah dan 

dalam analisis tersebut digambarkan dampak positif dan dampak negatif dari 

pembangunan wilayah. Pengambaran melalui diagram alir pembangunan 

wilayah tersebut hanya sebagian saja yang dipaparkan dalam tampilan 

gambar tersebut. 
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Gambar 3.3. Simplikasi Diagram Alir Sistem Pembangunan Wilayah 
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 Gambar 3.3. diatas menunjukan aliran analisis yang saling keterkaitan 

dan sekaligus bersenergis untuk membentuk suatu kekuatan dan saling 

berkomplementer satu sama lain. Dalam pengertian yang luas analisis sistem 

adalah;  

1) suatu pendekatan sistematis,  

2) Untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan untuk 

memilih suatu langkah tindak lanjut,  

3) Mengkaji seluruh persoalan, sebagai landasan menemukan tujuan-

tujuan tersebut, dan memperbandingankan alternatif-alternatif yang 

ditemukan dengan konsekuensi-konsekuensinya,  

4) Mempergunakan  kerangka yang baik, dan sejauh mungkin bersifat 

analitis, serta masukan pertimbangkan dan intuisi para ahli dalam 

bidang substantive yang dikaji (Soewarno,.1978). 

  
 Pernyataan analisis sistem didefinisikan adalah kelompok data dan 

informasi yang berurut dan logis dalam model, diikuti dengan pengujian serta 

eksplorasi model yang kegunannya untuk validasi dan pengembangan, 

sebagai gugus atau bagian kriteria pelaku sistem yang kemudian di evaluasi. 

Dalam beberapa hal pernyataan tersebut dapat didefinisikan secara terperinci, 

termasuk yang relavan terhadap peubah-peubah yang ditetapkan (input 

kontrol). Peubah rancangan yang dianggap mempengaruhi kegiatan sistem 

yang membuat keluaran sistem tidak dapat diharapkan dapat dihindari 

didalam sewaktu menganalisis. Hasil analisis sistem itu ditulis dan 

digambarkan dalam bentuk diagram alir diskriptif.   

Tahap penyataan sistem hanya dapat untuk menentukan batasan-

batasan yang sesuai dengan sistem dan lingkungan yaitu:  
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1) Antara sistem dan lingkungan ada suatu hubungan sebab 

akibat sehingga faktor lingkungan ditetap dipertimbangkan . 

2) Untuk membantu dalam penggunaan secara operasional, 

kontruksi sistem dilakukan sedemikian rupa sehingga antara 

faktor dengan faktor ada jarak dan mungkin dilakukan kontrol 

3) Luasnya dari batasan suatu sistem di perjelas, sehingga 

pengaruh ketepatan dalam analisis. Sistem sering dipengaruhi 

oleh peubah sekeliling (eksogen) ancangan dan pengelolaan 

sistem dapat disempurnakan dengan memperbaiki estimasi 

nilai peubah yang tidak terkontrol 

. Tahapan tersebut dimulai dengan kebutuhan dasar dilanjutkan dengan 

analisis kebutuhaan dan dilakukan verivikasi apakah absah dan lengkap data 

tersebut, dilajutkan kembali dengan persyaratan data, sesudah persyaratan 

dilakukan dengan memformulasi data jika tidak dilakukan dengan langkah 

pengulangan namun jika cukup dilakukan dengan cara pengidentifikasian 

sistem dan dilanjutkan kembali apabila lengkap dibuat parameter Input dan 

output, sesudah itu dilakukan rekaya awal dan langkah berikutnya rekaya 

model dan diagram alir. Secara jelas dalam tampilan gambar (lihat gambar 

3.4)     
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Gambar 3.4. Tahapan Analisis Sistem 
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3.3. Pemodelan Sistem  

 Pemodelan adalah terjemahan bebasnya di sebut modelling supaya 

jangan sampai terjadinya banyak penafsiran dan pengertian tentang model. 

Pemodelan dapat diartikan suatu aktivitas elemen-elemen membuat model. 

Oleh karena itu pemodelan dapat didifinisikan, sebagai gambaran yang nyata 

dari suatu objek, model dapat juga diartikan adalah penyederhaan realita, atau 

abstraksi realita.  

  Dari pengertian model yang diuraikan diatas model adalah 

pengetahuan yang terstruktur dan proses pemodelan adalah proses 

menentukan susunan pengetahuan. Banyak perbedaan dalam penggunaan 

model namun dari semua perbedaan itu jika di teliti hanya perbedaan dalam 

pengunaannya saja.  Tujuan pemodelan adalah untuk meletakkan displin ilmu 

yang digunakan dalam pemecahan masalah secara terstruktur dan berurut 

sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Penyusunan pemodelan 

mengunakan bermacam displin ilmu yang berhubungan terhadap 

permasalahan yang ingin untuk di ambil pemecahannya 

 Banyaknya permasalahan yang akan dianalisis dalam suatu kegiatan 

organisasi atau perusahaan, penerpan pemodelan tersebut harus dilakukan 

dengan hati-hati karena ketidak pastian yang ada dalam berbagai proses 

untuk dimodelkan serta mekanisme umpan balik yang rumit. untuk itu 

kesemua uraian tentang pemodelan dapat diartikan yaitu:  

(1) Model merupakan alat untuk meprediksi perilaku yang rumit, 

sulit dipahami secara keseluruhan dari bagian perilaku yang 

mudah dipahami.  
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(2) Model dapat merupakan formalisasi pengetahuan kita tentang 

sistem definisi awal kita adalah yang paling bermanfaat–model 

adalah penyederhanaan. 

Salah satu dasar untuk mengembangkan pemodelan untuk 

menemukan peubah-peubah apa yang dianggap penting dan tepat. Dengan 

cara peubah-peubah haruslah berkaitan erat dengan pengkajian yang akan 

lakukan untuk mencari hubungan itu secara sederhana bisa dilakukan dengan 

teknik kuantitatif antara lain persamaan regresi dan simulasi.. 

 Hubungan pemodelan dengan sistem adalah pemodelan dapat 

mengambarkan secara jelas faktor-faktor apa yang menjadi in put dan faktor 

apa pula yang mempengaruh proses keluaran sehingga bermutu. 

 Pengunaan ilmu sistem terhadap permasalahan organisasi yang pada 

saat ini telah dilakukan oleh dua ahli sistem R.C. Flood dan M.C. Jackson 

pada tahun 1991 mengajukan Total system intervention (TSI). Perihal yang 

komplek tersebut oleh mereka sebagai kerewetan dan beragamnya 

permasalahan yang dihadapi oleh para pimpinan birokrasi maupun pimpinan 

perusahaan. Akibat kompleksnya permasalahan yang sering dijumpai, 

sehingga para manejer atau pimpinan publik yang berkompoten mereka tetap 

sulit untuk mengambil keputusan dan mengantisipasinya maupun 

mengevaluasi dampak dari bermacam pengaruh, serta berat bagi pimpinan 

untuk merumuskan dan memutuskan langkah kedepan. Maka Flood dan 

Jackson melalui proses Creative Problem Solviing mengemukakan TSI yang 

bersifat Meta metodelogi (pendekatan yang saling melengkapi) terlihat dalam 

tampilan gambar 3.5 berikut ini. 
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Jenis-jenis Model: 

- Jenis Model (1) Model Ikonik (2) Model analog (3) Model Simbolik. 

1. Model Ikonik (model fisik): Adalah perwakilan fisik dari beberapa 

hal, baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. 

Model Ikonik mempunyai karatersitik yang sama dengan hal yang 

mewakili, terutam amat sesuai untuk menerangkan kejadian pad 

waktu yang spesifik. 

2. Model Analog (model diagramtik): Model ini dapat mewakili situasi 

dinamik, yaitu keadaan berubah. Model ini sering dipakai daripad 

model ikonik kerena kemampuannya untuk mengetengahkan 

karateristik dari kejadian yang dikaji. Model analog banyak sesuai 
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dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dan kelas-kelas 

yang berbeda. 

3. Model Simbolik: Pada hakekatnya ilmu system memusatkan 

perhatian pada model simbolik sebagai perwakilan dan realitas yang 

dikaji. Format model sembolik dapat berupa bentuk angka, symbol 

dan rumus. 

Pemodelan mencakup suatu pilihan dari karateristik dari perwakilan 

abstrak yang paling tepat pada situasi yang terjadi. Pada umumnya, model 

matematis dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu suatu model Statistik. 

Memberikan informasi tentang peubah-peubah model hanya pada titik 

tunggal dari waktu. Sedangkan model Dinamik; mampu menulusuri jalur 

waktu dari peubah-peubah model. Model Dinamik lebih sulit dan mahal 

pembuatnya, namun kevaliditasnya lebih tinggi. 

      Tahap Permodelan: (1) Tahap seleksi Konsep (2) Tahap rekayasa (3) 

Tahap Implementasi Komputer (4) Tahap validasi (5) Analisa Sensitivitas (6) 

Analisa Stabilitas (7) Aplikasi Model 

1. Tahap Seleksi Konsep: Tahap awal dari pemodelan abstrak adalah 

melakukan seleksi alternative konsepsi dari tahap evaluasi kelayakan, 

seleksi dilakukan untuk menentukan alternative-alternative mana yang 

bermanfaat dan bernilai cukup untuk dilakukan pemodelan abstraknya. 

2. Tahap Rekayasa: Langkah permulaan dalam model adalah menetaplan 

jenis model abstrak yang akan diterapkan sejalan dengan tujuan system 

dan karateristik sistem. Setelah tahap pemodelan terpusat pada 

pembentukan model abstrak yang realistik. Dalam hal ini ada dua cara 

pendekatan untuk membentuk suatu model abstrak: (a) Pendekatan Kotak 

Gelap; metode ini melakukan identifikasi model system dari informasi 
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yang mengambarkan perilaku terdahulu dari system yang sedangkan 

berjalan (past behavior of the existing system) (b) Pendekatan Struktur; 

metode ini dimulai dengan mempelajari secara teliti struktur system dari 

teori-teori guna menentukan komponen basis system serta keterkaitannya. 

3. Tahap Implementasi Komputer: Pemakian computer sebagai pengolahan 

data dan peyimpanan data tidak dapat diabaikan dalam pendekatan 

sistem. Pada tahap implementasi computer, model abstrak diwujudkan 

pada berbagai bentuk persamaan, diagram alir dan diagram blok. 

4. Tahap Validasi: Validasi model adalah usaha menyimpulkan apakah 

model tersebut diatas merupakan perwakilian yang sah dari realitas yang 

di kaji dimana dapat dihasilkan kesimpulan yang meyakinkan. Validasi 

adalah suatu proses iterative yang berupa pengujian berturut sebagai 

proses penyempurnaan model computer. 

5. Analisa Sensitivitas: Tujuan utama dalam analisa ini pada proses 

pemodelan adalah untuk menentukan peubah keputusan mana yang cukup 

penting untuk ditelaah lebih lanjut pada aplikasi model. 

6. Analisa Stabilitas: Sistem sudah sering diketemukan mempunyai perilaku 

tidak stabil yang destruktif untuk berapa nilai parameter sistem. Analisa 

untuk identifikasi batas kestabilan dari sistem diperlukan agar parameter 

tidak diberi nilai yang bias mengarah pada perilaku tidak stabil apabila 

perubahan struktur dan   lingkungan system. 

7. Aplikasi Model: Para pengambil keputusan merupakan tokoh utama dalm 

tahap ini model dioperasikan untuk mempelajari secara mendetail yang di 

permasalahkan. Mereka berlaku sebagai pengarah pada proses kreatif-

interaktif ini yang mencakup pula para analisa system serta spesialis dari 

berbagai bidang keilmuan. Apabila tidak terdapat criteria keputusan yang 
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khas seperti maksimalisasi atau minimisasi, proses interaktif ini dapat 

menuju pada suatu kajian normative yang bertalian dengan trad off antar 

peubah-peubah system. Lebih jauh, dapat ditetapkan pula kebijakan untuk 

secara efisien menilai kombinasi antar beberapa output system. 

 

Simulasi Sistem 

  Membahas pemodelan sistem perlu dilakukan telaah pada katilasator 

keterkaitan antara pemodelan system dengan teknik penujangn keputusan 

yang dikenal dengan Simulasi system teknik ini sudah lama dikenal oleh para 

ilmiawan serta menjadi alat yang penting baik bagi para analis maupun 

perancang. Maka simulasi dapata dikatakan: Adalah suatu Aktivitas di mana 

Pengkajian  dapat menarik Kesimpulan – kesimpulan  Tentang Prilaku  Dari 

suatu Sistem, melalui Penalaahan Prilaku Model Yang Selaras, Di Mana 

Hubungan sebab  akibatnya  sama dengan  atau seperti yang ada pada sistem  

yang sebenarnya.  

Simulasi ternyata berguna sekali untuk perihal bisnis dimana beragam 

nilai dari peubah tidak diketahui atau diketahui hanya sebagian saja sebelum 

pengkajian dilakukan. Dari berbagai teknik analitik pada ilmu manajemen 

maka yang paling sering dipakai pada saat ini adalah teknik simulasi 

stokastik. Terlihat Gambar 3.6. 
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Gambar: 3.6. Siklus Aktivitas Simulasi sistem 
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BAB IV 
PEMBAGIAN SISTEM 

 

4.1. Jenis- Jenis Sistem 

 Beberapa pengertian sistem telah diuraikan dalam bab 1 yang 

membagi sistem fisik dan sistem abstrak. Sedangkan jensi-jenis sistem 

bentuk dan pengolongan terdiri dari sistem menentukan, dan sistem yang 

memungkinkan serta sistem tertutup dan terbuka. 

1. Sistem  yang menentukan dan system yang memungkinkan: (i) Suatu 

sistem yang menentukan berkerja dengan cara yang betul-betul dapat 

diramalkan, yang saling mempengaruhi diantara bagian-bagian 

diketahui dengan pas, (ii) sedangkan sistem yang memungkinan dapat 

dipandang dari sudut prilaku yang memungkinkan, tetapi suatu 

tingkat kesalahan tertentu selalu ada pada ramalan tentang apa yang 

akan dilakukan oleh sustu sistem tersebut. Sistem inventaris 

merupakan suatu contoh tetentang sistem yang memungkinkan. 

2. Sistem tertutup dan terbuka: Sistem tertutup suatu system yang tidak 

berinteraksi ada lingkungan dan hanya berinteraksi pada 

lingkungannya sendiri. Dalam organisasi dan dalam pengolahan 

informasi ada system yang secara relative terpisah dari lingkungan, 

namun tidak semuanya tertutup, atau system relative tertutup. 

3. Sistem Manusia Dan Mesin: Perancang sistem biasanya memilih 

suatu system   relative tertutup dan bersifat menentukan dengan kata 

lain, suatu system yang stabil yang dapat diramalkan, yang selalu 

berkerja dengan tepat seperti yang diperkirakan untuk dilaksankan. 

Sistem ini biasanya lebih mudah merancang daripada system terbuka 
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yang sifatnya memungkinkan karena perilakunya dapat diramalkan 

dan sistem ini mudah mengaturnya atau mengendalikannya 

Selengkapnya lihat gambar 4.1. 

 

 
    Sistem Tertutup 
 

 
 

 
                               Gambar 4.1 Sistem Tertutup dan Terbuka 
 
 Dalam bidang sistem informasi, unsur mesin seperti computer dan 

programnya relative tertutup dan menentukan, tetapi unsur manusianya 

merupakan sistem terbuka dan sifatnya memungkinkan. Pengunaan manusia 

maupun mesin dalam suatu sistem membentuk sistem manusia-mesin. Sistem 

manusia-mesin dapat menekan mesin dan mengunakan manusia hanya 

sebagai seorang monitor operasi mesin. Ada berbagai kemungkinan 

kombinasi manusia dan mesin atau, pada ekstrem lainnya, sistem dapat 

menekankan manusia sehingga mesin hanya mempunyai peran membantu 

seperti perhitungan atau data.        
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4.2. Penggolongan Sistem 

Penggolongan sistem dapat dilakukan didasarkan atas dua kriteria yang 

berbeda yaitu: 

1. Tingkat sistem yang dapat diramalkan: kriteria ini didasarkan atas 

dua hal yang sistem menentukan terdiri dari; (i) sistem 

menentukan yang sederhana, (ii) sistem yang menentukan 

komplek dan sistem memungkinkan 

2. Tingkat sistem keruwetan: Dengan menerima kriteria ini ada 

kemungkinan  untuk mengolongkan sistem kedalam tiga hal yaitu; 

kompleks, sederhana, dan sangat kompleks 

 
Sistem menentukan yang sederhana:   

  Sistem ini bentuk operasionalnya suatu kegiatan sistem yang dapat 

memecahkan masalah dan meramalkan dengan tepat dari hasil keluarannya, 

maka sistem tersebut bersifat menentukan. Sistem ini bentuk dan jenisnya 

sub sistem dan antar hubungannya tidak terlalu banyak.  

Sistem menentukan yang kompleks:  

 Sistem ini merupakan sistem mengandung banyak hubungan dengan 

bentuk serta jenis sangat komplek dan sifatnya menentukan. Umumnya  

kegiatan kerja sistem ini banyak  mengunakan komputer. Artinya bahwa 

sistem tersebut akan melaksanakan apa yang melaksanakan apa yang 

diprogramkan untuk dilaksanakan.  

Organisasi dan Perusahaan pada umumnya merupakan suatu sistem 

memungkinkan yang komplek, yang tujuannya adalah mendatangkan 

keuntungan, untuk itu tiap-tiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 36

semua sub sistem didalam organisasi itu bahkan cenderung merubah operasi 

atau kegiatan organisasi. 

Sedangkan suatu organisasi atau perusahaan yang besar sistem yang 

digunakan adalah sistem memungkinkan sangat komplek. Hal ini disebabkan 

didalam organisasi tersebut mempunyai jaringan yang luas dan tersebar 

disemua wilayah bahkan manca negara.  

Untuk semua sistem tersebut diatas operasionalnya perlu mengunakan 

teknik informasi dan pengolahan data yang intensip dan efisien. Sistem 

Informasi Manajemen sebagai suatu alat dalam sistem yang demikian 

komplek perlu digunakan sehingga jaringan kerja dapat di laksanakan secara 

terpadu.  

 

Sub Sistem 

Pemfaktoran: Perancang sistem perlu mempertimbangkan agar suatu 

sistem tidak terlalu luas terutama dalam kegiatan dan operasionalnya untuk 

itu sistem dibagi dengan cara pemaktoran sistem menjadi sub-sub sistem. 

Pemaktoran ini haruslah dipelajari secara mendalam sehingga hubungan antar 

sistem tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain dan sub sistem itu kegiatan 

dan operasionalnya ditentukan secara jelas. Jika telah dilakukan pemaktoran 

masih perlu di kembangkan lagi dapat dilanjutkan dengan pembagian sub-sub 

sistem kembali sampai sub-sub sistem tersebut cakupannya dapt 

dikendalikan.  
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Gambar: 4.2. Hubungan Hirarki sub system 
(Sumber Gordon B.Davis, PPM.1988) 

 

Penyederhana:    

 Banyaknya hubungan sistem menyebabkan tingkat operasionalnya 

membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang luas. untuk lebih 

efisiennya opersional sistem perlu penyederhanan hubungan sistem. 

Kegunannya untuk lebih fokusnya dalam mengatasi permasalahan didalam 

organisasi atau perusahaan. Cara penyederhanaannya dari suatu sistem yang 

luas tersebut dengan merumuskan kembali masukan dan keluaran sistem 

yang dirancang. Sebagai contoh pada gambar 4.2. sub sistem yang berjumlah 

empat dengan antar hubungan sebanyak enam hubungan begitu seterusnya. 

Jumlah antar hubungan pada umumnya adalah:  ½ n (n-1) dimana n = banyak 

sub sistem. Setiap antar hubungan merupakan suatu interface potensial untuk 

komunikasi diantara sub sistem-sub sistem. Setiap interface mengandung 

rumusan (ketentuan) tentang saluran kecil komunikasi namun tidak semua 
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sub sistem mengadakan hubungan satu sama lain. Ada juga kemungkinan 

lain untuk menyederhanakan interface dan komunikasi diantar sub sistem.  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar: 4.3. Penyederhana Sub Sistem 
 
Pemisahan 

 Jika ada dua sistem yang terdapat ruang lingkup kerjanya ada 

perbedaan dalam operasional namun kedua sistem itu ada hubungan yan erat 

untuk terpadunya kedua sub sistem tersebut dalam operasionalnya diperlukan 

suatu koordinasi yang baik dan efektif. Hal ini jika koordinasi tidak berjalan 

dengan baik akan berakibat tersendatnya kegiatan dan operasional organisasi 

atau perusahaan. Sebagai contoh ke-dua sistem yang berkaitan erat namun 

dalam operasionalnya berbeda adalah bagian bahan baku dan proses 

produksi. Misalnya, andaikan bahwa bahan-bahan baku ditaruh secara 

langsung ke dalam produksi pada saat bahan-bahan baku tersebut sampai di 

pabrik, maka sistem bahan-bahan baku dapat dikatakan dirangkaikan secara 

erat (tightly coupled). Dalam kondisi ini pengadaan bahan baku harus 

ditentukan waktunya dengan tepat untuk menghindarkan penangguhan-

penangguhan atau untuk mencegah bahan-bahan baru datang terlalu cepat 

tanpa ada tempat untuk penyimpanan. 
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4.3.Penggunaan Subsistem 

 Penggunaan sub sistem dapat disebut juga konsep modular. Konsep 

subsistem digunakan dalam manajemen proyek, tetapi digunakan juga dalam 

perancangannya. Hal ini digambarkan melalui perancangan program yang 

didasarkan atas dasar konsep ini. Program tersebut dirancang sebagai 

sejumlah modul atau sub program. Setiap modul melaksanakan suatu tugas 

program seperti membaca masukan, hasil laporan, atau memeriksa kesalahan. 

Suatu modul eksekutif terdiri atas langkah-langkah program untuk 

memanggil modul-modul sub program dalam urutan yang benar. Suatu 

modul subprogram dapat memanggil modul-modul lain (artinya subsistem-

subsistem dapat berkomunikasi satu sama lain). Pembatasan sub sistem 

penting bagi pemeliharaan sistem, apabila suatu sistem mempunyai suatu 

batas yang jelas dan interface –nya diuraikan dengan jelas pula maka suatu 

perubahan atau pembetulan dapat di adakan lebih mudah daripada apabila  

sub sistem tersebut disimpan dalam proses yang besar, sebab lebih mudah 

menilai pengaruh perubahan atau pembetulan dan lebih mudah memeriksa 

penyimpangannya. 

  
Subsistem fungsi Organisasi    

Fungsi-fungsi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya ditentukan 

dalam mikanisme kerja organisasi terbagi dalam bidang-bidang atau divisi 

namun secara manajerial tetap dalam satu komando dan tanggung jawab 

manajerial. Peranan SIM sebagai sistem informasi mengabungkan semua 

informasi didalam fungsi-fungsi organisasi, walaupun secara persedur dalam 

hal program, dan kegiatannya tetap dimasing-masing bidang atau divisi 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
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 Gambar 4.4. Sistem Fungsi Dalam Sistem Informasi Manajemen 

  

Kontrol Dalam Sistem 

 Model dasar suatu system seperti masukan, pengolahan dan keluaran 

tidak memberikan perlengkapan untuk pengaturan dan kontrol system. Untuk 

tujuan control. Suatu pengaturan umpan balik ditambahkan pada model 

dasar. Dalam bentuknya yang sederhana, keluaran sistem dibandingkan 

dengan keluaran yang diinginkan, dan setiap perbedaan mengakibatkan 

masukan disampaikan kepada pengolahan untuk mengatur operasi sehingga 

keluaran akan menjadi lebih dekat dengan standar. 

 Umpan balik yang berusaha memperkecil dan mengurangi fluktausi–

fluktausi. disekitar norma atau standar disebut umpan balik negativ umpan 

balik ini di pergunakan dalam mengatur control umpan balik. Sebaliknya 

umpan balik posistif memperkuat arah bergeraknya sistem. Dengan kata lain 

umpan balik positif mengakibatkan sistemmengulangi atau memperkuat 

penyesuaian diri atau tindakan. 
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Kontrol Umpan Balik Negativ   

 Keguanaan dari kontrol suatu sistem hakikatnya  adalah untuk 

menjaga suatu sistem agar bekerja dalam batas-batas pelaksanaan sesuai yang 

telah ditentukan. agar sistem tetap berada dalam control, dan berkerja dalam 

toleransi-toleransi tertentu haruslah mengandung 4 unsur: 

i. Ciri dan karakteristiknya haruslah terukur dari hasil keluarannya  

sensor untuk mengukur sifat khas atau kondisi 

ii.  Suatu unit kontrol yang membandingkan ukuran-ukuran dengan 

suatu standar untuk sifat khas atau kondisi tersebut. 

iii.  Unit pengerak masukan sebagai dasar utama yang menghasilkan 

keluaran melalui proses. 

Unsur ini ditunjukan dalam gambar 4.5. Suatu contoh sangat umum alat  

pengatur sistem pendinginan ruangan alat pengatur ruang mengukur suhu 

udara dan membandingankannya dengan keadaan dalam ruangan. Apabila 

suhu turun melbih yang telah distandarkan maka alat tersebut secara otomatis 

akan mati selanjut apabila ruang tersebut mulai pans alat pengaturan  

menyalakan yang menyebabkan menjadi suhu kembali seperti semula. 

 

     Masukan    Keluaran  

 

 

  

 

 

Gambar: 4.5 Kontrol umpan Balik untuk suatu Sistem 
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Gambar: 4.6. Kontrol Umpan Balik Negativ  
(sumber;Gardon B. Davis, dalam Moekijat 1996) 

 

Pengaturan tertutup atau pengaturan terbuka 

 Pengaturan kontrol tertutup: adalah kontrol yang secara langsung 

dapat diketahui seperti ukuran meteran, pengaturan tertutup sama yang 

dilakukan dengan mengunakan komputer. Dengan sistem tertutup gangguan 

dipisahkan dalam lingkungannya. 

 Pengaturan kontrol terbuka adalah suatu kegiatan yang dilangsungkan 

tidak mengunakan mesin atau komputer cara ini hanya dilakukan dengan cara 

pengelohaan masukan yang langsung dilakukan manusia. Untuk itu dapat 

dibedakan pengeolahan yang langsung mengunakan komputer lebih 

cenderung kontrolnya tertutup. Dan pengolahan yang langsung oleh manusia 

lebih cenderung kontrolnya terbuka. Sedangkan pegolahan dengan sistem 

pengolahan manusia dan komputer merupakan suatu usaha untuk 

memanfaatkan sifat-sifat yang terbaik dari kedua-duanya untuk membuat 

sistem sedapatnya berjalan secara optimal. 
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Hukum variasi Kebutuhan         

 Untuk pengendalian sistem membutuhkan variasi-variasi hal ini 

dilakukan disebabkan untuk mencermati unsur-unsur yang ada pada suatu 

sistem, suatu sistem dapat mencakup sangat banyaknya unsur-unsur dalam  

sistem maka diperlukan variasi yang membagi subbagian suatu sistem dari 

beberapa manajer yang bertangung jawab yang jumlahnya juga sama banyak 

dengan unsur-unsur dari sistem itu. 

 Bagi perancang sistem informasi hukum variasi kebutuhan itu 

menurut Moekijat (1996) adalah suatu sistem yang dikontrol setiap contoller 

(manusia atau mesin) diperlengkapan dengan baik yaitu; (i) tanggapan 

kontrol yang cukup (apa yang harus  dilakukan dalam setiap hal) untuk 

meliputi semua kondisi yang mungkin di hadapi oleh sistem (ii)  aturan-

aturan keputusan untuk menghasilkan semua tanggapan kontrol yang 

mungkin, maupun dengan (iii) wewenang untuk menjadi suatu sistem yang 

mengatur  sendiri guna menghasilkan  tanggapan tanggapan kontrol dan 

menyebutkan satu demi satu semua tanggapan hanya mungkin dalam hal 

yang sederhana. 

 
Penyaringan 

  Suatu sistem memerlukan penyaringan yang kegunaannya untuk 

melakukan penyaringan supaya keluaran yang dinginkan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan.  Penyaringan sering digunakan untuk masukan 

sistem dan dalam umpan balik. Penyaringan sbagai suatu usaha untuk 

mencegah masuknya masukan-masukan yang tidak diinginkan, dan membuka 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 44

masukan-masukan lainnya untuk memasuki sistem, bentuk-bentuk langkah 

penyaringan yaitu: 

i. Meminimumkan jenis-jenis masukan yang tidak diinginkan 

contohnya seorang sekretaris direktur suatu organisasi bertindak 

sebagai suatu penyaringan yang mengalihkan jenis-jenis surat 

tertentu (contoh keluhan-keluhan konsumen) dari direktur, dan 

hanya mengizinkan jenis-jenis surat yang sesungguh-sungguh 

memerlukan perhatian direktur. 

ii.  Mengurangi banyaknya informasi yang datanya diragukan,  
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BAB V 
DATA DAN SISTEM INFORMASI 
 
 
5.1. Konsepsi Data  

 Data adalah suatu fakta yang dapat dijadikan informasi data yang 

berwujud kejadian-kejadian secara nyata dan bisa di pertangunggung 

jawabankan. Data adalah kesatuan nyata adalah berupa suatu objek yang 

nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

 The Liang Gie menyatakan bahwa Oleh karena itu di bawah ini akan 

dijelaskan pengertian data menenurut pakar sistem The Liang Gie, 

menyatakan bahwa data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun 

yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna 

penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penetapan keputusan 

 Dari uraian data tersebut bahwa data adalah bahan yang belum jadi 

untuk diproses menyajikan informasi. Banyak kejadian yang berhubungan 

dengan data apabila data  penyajiannya tidak valid berakibat terjadi kesalahan 

yang fatal. Oleh sebab itu data bagian penting yang dapat memberikan 

informasi. Telah menjadi kenyataan data memberikan informasi suatu 

kejadian tertentu antara lain kejadian-kejadian dalam dunia bisnis, tentang 

tranksaksi perdagangan, politik, sosial budaya. 

 Data lebih lazim digunakan dari pada kata datum sebab konteksnya 

umumnya jamak. oleh sebab itu, lazim pemakian dalam bahasa indonesia 

adalah data, bukan datum. Hal ini untuk menyatakan jamak, atau bisa disebut 

data-data. Dalam mengabungkan data dan informasi serta pengelompokan 

jenis jenis sumber daya, pada dasarnya keduanya tidaklah sama. Data bisa 
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pada saat tertentu bisa berguna bagi sipemakai namun kadang kala data 

secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data bisa amat sederhana, misalnya 

suatu hasil penghitungan banyaknya pegawai dalam suatu kelompok; dapat 

juga sangat rumit, umpamanya hasil penghitungan jarak yang tepat antara 

bumi dengan bulan. Data yang berguna apabila data diolah menjadi informasi 

dan digunakan oleh sipemakai. Oleh sebab data sangat penting bagi 

kehidupan manusia karena data merupakan kegiatan hasil pengamatan atau 

observasi yang kemudian menjadi pengetahuan.  

 Fungsi data didalam manajemen digunakan untuk berbagai keperluan 

organisasi antara lain sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan 

untuk mencapai tujuannya organisasi secara optimal kegunaan data bagi 

manajemen yaitu:  

• Pengetahuan (knowledge) 

• Perkiraan (estimation) 

• Pertimbangan (judgement) 

• Keputusan (decision) 

  
 Hal-hal tersebut diatas merupakan aspek-aspek penting dalam 

manajemen, terutama pengambilan keputusan yang banyak dilakukan oleh 

para manajer harus didukung oleh data yang lengkap, benar, dan seksama 

sehingga setiap keputusan yang diambil tepat dan lestari 

 
Klasifikasi Data 

  Informasi sangat erat hubungannya dengan data. Informasi berasal 

dari data.. Sedangkan data itu sendiri dapat diklasifikasikan menurut 

jenisnya, sifatnya, dan sumbernya. Mengenai penjelasan klasifikasi data 

tersebut akan diuraikan di bawah ini. 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 47

5.2.Klasifikasi Data Menurut Jenis Data 

1. Data hitung (enumeration/counting data); Data hitung adalah hasil 

penghitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk data hitung adalah 

persentase dari suatu jumlah tertentu. Mencatat jumlah mahasiswa 

dalam suatu kelas atau persentase dari mahasiswa/i dalam kelas itu 

menghasilkan suatu data hitung. 

2. Data ukur (measurement data): Data ukur adalah data yang 

menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Angka tertentu atau 

huruf tertentu yang diberikan oleh seorang dosen kepada seorang 

mahasiswa setelah memeriksa hasil tentamennya merupakan data 

ukur. Angka yang ditunjukkan alat barometer atau termometer adalah 

hasil proses pengukuran. 

 
Klasifikasi data menurut Sifat Data.  

1. Data kuantitatif (quantitative data). Data kuantitatif adalah data 

mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan 

penjumlahan. Kalau jumlah pendapatan Indonesia dibagi dalam 2 

golongan, maka ada golongan pertama yang jumlah 

pendapatannya leih dari Rp. 1000.000 dan golongan yang lain 

kurang dari Rp.1000.000. Ini merupakan penggolongan 

kuantitatif. 

2. Data kualitatif (qualitative data). Data kualitatif adalah data 

mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau 

sifat sesuatu. Penggolongan kelompok miskin dan kelompok kaya 

merupakan pemisahan menurut sifatnya. Penggolongan 
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masyarakat miskin, menengah bawah, menengah atas dan 

kelompok atas didasarkan pada pemisahan sifat-sifat kualitatifnya 

 
Sumber Data  

1. Data Primer; adalah data yang yang didapat dari sumber langsung 

(data dalam perusahaan antara lain data karyawan,upah dan gaji) data 

ini juga bisa disebut data, bukan data hasil karya orang lain. 

2. Data skunder. Adalah data yang didapat dari hasil observasi orang 

lain. Seseorang boleh saja menggunakan data untuk suatu keperluan, 

meskipun data tersebut hasil kerja orang lain. 

  
 Klasifikasi data ini cukup penting diperhatikan terutama bagi peneliti 

atau pengolah data. Pemahaman klasifikasi data sangat berkaitan erat dalam 

menentukan proses analisis data sehingga dalam penyajian data tidak bias. 

Jika data itu validitasnya dapat dipertanggungjawabkan maka sangat besar 

manfaatnya dalam mendukung pengambilan keputusan dalam suatu 

organsasi. Klasifikasi terdir dari sifat data terdiri dari: (i) hitung, (ii) data 

ukur, (iii) kuantitatif dan data kualitatitatif. 

 
Nilai Data 
 Dr. Marseto Donosepocaro dalam bukunya yang berjudul "Data 

sebagai Penghubung Manusia dengan Lingkungan Hidupnya" menyatakan 

bahwa suatu data yang bernilai harus memenuhi 3 (tiga) ketentuan, yaitu:  

1. Ketelitian data: Ketelitian suatu data ditentukan oleh kecilnya 

perbedaan, apabila observasi yang menghasilkan data itu diulangi. 

Contoh, kalau seorang pedagang perhiasan mengatakan kepada calon 

pembeli bahwa cincin mas yang akan dibelinya seberat 15 gram, 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 49

maka dia pernah menimbangnya dengan alat yang sama. Ketelitian 

suatu data ditentukan juga oleh persamaan data yang dihasilkan oleh 

beber:,pa sumber yang melakukan suatu observasi yang sama. Kalau 

seseorang melihat A membunuh B, observasi ini tidak dapat 

direprodusir olehnya. Akan tetapi, kalau ada orang atau orang-orang 

lain yang me nberikan data yang sama berdasarkan observasi yang 

sama, maka ketelitian data orang pertama tadi menjadi bertambah 

baik. 

2. Komparabilitas data (comparability). Suatu alat timbang yang secara 

berulang-ulang: Menunjukan hasil yang sama belum tentu 

memberikan data yang "benar". Alat tersebut mungkin belum 

distandardisasikan.  

3. Suatu pengukuran pada hakekatnya dilakukan dengan cara 

membandingkan sesuatu terhadap suatu standar. Pernyataan bahwa 

seorang mahasiswa termasuk  sangat pandai, tidak lain adalah juga 

suatu perbandingan. Standardisasi inilah yang sering menyulitkan 

seseorang menilai suatu data. Seorang kepala jawatan yang 

menjumpai data bahwa seorang pegawainya "membahayakan 

ketentraman" harus hati-hati dalam menggunakan data tersebut karena 

standardisasinya sulit. Lain dengan seorang direktur perusahaan accu 

yang mendapat laporan bahwa accu yang dihasilkan oleh pekerja  

tidak memenuhi syarat dalam besarnya voltase atau ampere. Data 

seperti ini dapat distandardisasikan. 

4. Validitas data (validity). Suatu data dapat saja mempunyai kualitas 

yang baik, tetapi belum tentu valid atau berguna, jika tidak 

menunjang tercapainya tujuan si pemakai (user). Jumlah kendaraan 
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roda empat di Indonesia mungkin saja dapat ditahui melalui data yang 

ada pada kantor kepolisian dan data tersebut tidak mungkin benar. 

Akan tetapi, untuk membuat suatu perkiraan (estimate) berapa 

panjang jalan raya di Indonesia yang dipakai kendaraan roda empat, 

untuk menentukan biaya perawatan jalan tersebut, data tersebut tidak 

berguna sebab antara yang satu dengan yang lain tidak terdapat 

korelasi. 

  
 Demikian pelik-pelik data yang patut dipahami oleh setiap eksekutif 

dalam menangani organisasinya. Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Balk dalam perencanaan maupun dalam kegiatan melaksanakan 

rencana tersebut diperlukan data yang benar dan mendukung kegiatan 

tersebut. Kekurangtelitian data dapat menyebabkan keputusan menjadi salah. 

Keputusan yang diambil seorang eksekutif akan menyangkut wibawa dan 

kariernya. 

 
5.3. Metode Pengumpulan Data  

• Melalui pengamatan sendiri secara langsung: Dalam pengamatan 

sendiri pengumpulan data dengan cara mempelajari lngsung catatan-

catan yang telah ada. Karena dengan mengetahui data-data apa yang 

diperlukan dan dikumpulkan maka akan didapat serta menemukan 

informasi yang di perlukan. Keuntungan metode ini adalah bahwa 

data-data yang dikumpulkan akan lebih cermat karena langsung 

dilakukan dengan pengamatan sendiri. Adapun kerugian dari 

pengamatan sendiri yaitu; (i) daerah pengamatan tidak terlalu luas 
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karena keterbatasan waktu, dalam mengumpulkan data (ii) metode ini 

biayanya cukup mahal, (iii) metode ini tidak dapat dilakukan apabila 

banyak hal yang harus diselidiki. 

• Melalui wawancara: Apabila wawancara ini meliputi daerah yang 

sangat luas, mustahil bagi pengamat untuk melaksanakannya sendiri. 

Oleh karena itu, ia harus mewakilkan kepada orang-orang lain untuk 

mengadakan wawancar dengan orang-orang yang mungkin 

mempunyai informasi yang diperlukan.Dengan cara demikian 

pengamat dapat melakukan pengamatan dalam daerah yang luas. 

Adapun keuntungan metode ini adalah sebagai berikut: (i) data yang 

dikumpulkan akan lebih teliti karena dikumpulkan sendiri (ii) 

pengamatan dapat dilakukan dalam daerah yang luas dan atas dasar 

prinsip angka yang banyak, hasilnya akan lebih cermat (iii) data 

dikumpulkan  sendiri oleh pengamatan meskipun  secara tidak 

langsung atau melalui wakil-wakilnya. Kerugian  metode ini adalah 

sebagai berikut: (i) metode ini merupakan metode yang mahal karena 

harus banyak wakil yang di tunjuk pergi kepelbagai tempat untuk 

mengumpulkan data (ii) meskipun data dikumpulkan oleh wakil-

wakilnya secara pribadi, kalau mereka mempunyai pendapat yang 

kabur, fakta-fakta yang dikumpulkan ada kemungkinan tidak teliti. 

• Melalui perkiraan koresponden (pembawa berita): Dalam hal ini para 

korespoden diminta untuk memberikan informasi yang diperlukan 

kepada pengamatan. Keuntungan metode ini adalah sebagai berikut: 

(i) metode ini sangat murah (ii) metode ini dapat dilakukan daerah 

yang luas. 
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• Melalui daftar pertanyaan: Metode ini dilakukan dengan membuat 

daftar pertanyaan yang disampaikan kepada orang-orang yang 

mungkin memiliki fakta-fakta, keuntungan metode yaitu sebagai 

berikut: (i) metode ini merupakan suatu metode  yang lebih murah 

dibandingkan dengan metode wawancara pribadi secara langsung, (ii) 

data dapat dikumpulkan secara cepat 

 
5.4. Pengolahan Data 

 Pengolahan data yaitu: Data processing is a seris of 

plannedoperations upon information in orde to achieve a desired objective or 

result. (Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang 

direncanakan guna mencapi tujuan atau hasil yang diinginkan. Pengolahan 

data meliputi unsur-unsur yang penting yang perlu dilakukan adalah: 

a) Identifikasi data  

b) Mencatat dan melakukan pengklasifikasian data  

c) Melakukan sortir data-data yang layak digunakan  

d) Penghitungan 

e) Comparing ( membandingkan) 

f) Menyimpan data untuk keperluan selanjutnya 

 
Operasi Data 

 Data adalah bahan mentah yang harus ditangani dan ditempatkan 

dalam hubungannya yang berarti sebelum data tersebut menjadi berguna bagi 

penerima. Untuk menyusun data dan mendatangkan hasil yang berarti, 

beberapa kombinasi operasi data dasar harus dilaksnakan. Sepuluh operasi 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 53

dasar data yang dapat menghasilkan keluaran penting (Strater et al dalam 

Moekijat, 1986) yaitu: 

i. Capturing: Operasi ini menunujukan pencatatan data dari suatu 

peristiwa atau kejadian dalam suatu bentuk yaitu formulir-formulir 

kepegawaian, pesanan-pesanan, pembelian dan sebagainya. 

ii.  Pemeriksaan (verifiying): Operasi ini menunjukan pengecekan atau 

pengesahan data untuk menjamin agar data tersebut dapat di peroleh 

dan dicatat secara cermat. 

iii.  Penggolongan, operasi ini menempatkan unsur-unsur data dalam 

kategori-kategori khusus yang memberikan arti bagai sipemakai. 

Misalnya, data penjualan dapat digolongkan menurut jenis inventaris, 

langganan, pedagang, dan sebagainya yang memberikan lebih banyak 

arti bagi data penjualan     

iv. Penyusunan dan peryotiran; Operasi ini menempatkan unsur-unsur 

data dalam suatu rangkaian yang telah ditentukan sebelumnya. Arsip 

inventaris misalnya, dapat disusun menurut kode produk, tingkat 

kegiatan, nilai dalam dollar, atau lambang apapun lainnya yang 

dikodekan dalam arsip.  

v. Peringkasan (Summarizing); operasi ini mengabungkan atau 

mengumpulkan unsusr-unsur data dalam satu dari dua cara. Pertama 

operasi ini mengumpulkan data secara matematik. Kedua, operasi ini 

mengurangi data secara logika 

vi. Penghitungan (calculating) operasi ini memerlukan penanganan data 

secara ilmu hitung dan atau logika 

vii. Penyimpanan (sorting) Operasi ini menempatkan data dalam suatu 

media penyimpanan seperti kertas, mikro film, dan sebagainya,  
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5.5. Metode Pengolahan Data 

 Pengolahan data ada 4(empat) yang bias dilakukan yaitu: 

a) Manual 

b) Electromechanical 

c) Punched card equipment 

d) Electronic computer ( Strater,.dalam Moekijat,.1996) 

Dalam metode manual semua operasi dilakukan dengan tangan dan bantuan 

alat-alat lainnya. Metode komputer, yaitu gabungan dari orang dan mesin, 

misalnya sorang pegawai yang berkerja sebagai operator komputer pada 

bagian kepegawaian. 

 Metode punched card equipment, mengandung penggunaan semua 

alat yang di pergunakan yang kadang-kadang disebut sebagai suatu sistem 

warkat bahwa data mengenai seseorang, suatu objek atau suatu peristiwa di 

catat dalam kartu. Sedangkan metode electronic computer, metode 

pengolahan data dengan dilakukan secara computer dan termasuk perangkat 

lunak serta perangkat keras yang sudah di standar.    

 
Seleksi Metode Pengolahan 

 Pertimbangan melakukan pengolahan data dengan memakai metode 

yang tepat bagi suatu organisasi sangat penting apakah data tersebut dapat 

menjadi bahan masukan yang berguna bagi organisasi. Persyaratan-

persayaratan pengolahan data sebagai bahan pertimbangan (Moekijat.1996) 

yaitu: 

a) Volume unsur-unsur data yang dimuat 

b) Kompleksitas operasi pengolahan data yang diperlukan 

c) Pembatasan waktu pengolahan 
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d) Tuntutan melakukan perhitungan 

pokok-pokok yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi data yaitu: 

1. Investasi awal; pengeluaran untuk memperoleh  bahan-bahan atau 

mesin untuk pengolahan data 

2. Pengadaan; pengeluaran yang diperlukan untuk mempersiapkan data 

yang di peroleh 

3. Perubahan; penggunaan waktu untuk memulai mengolah data dengan 

metode baru 

4. Persayaratan pegawai yang trampil, seperti tingkat pendidikan dan 

latihan individu-individu yang terlibat dalam pengolahan data. 

5. Biaya variable; biaya suatu unit data berkenan dengan perubahan-

perubahan dalam volume 

6.  Penyesuaian; kemampuan untuk menambah atau mengurangi  dalam 

mengolah dan meyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pengolahan 

7. Kelewesan; kemampuan untuk mengubah prosuder  pengolahan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru atau kebutuhan yang 

berubah 

8. kepandaian dalam banyak hal; kemampuan untuk melaksanakan 

banyak tugas  yang berlainan 

9. Kecepatan mengolah; waktu yang diperlukan untuk mengubah 

masukan-masukan menjadi keluaran-keluaran yang tepat dan sesuai 

10. Kemampuan membuat perhitungan-perhitungan; kemampuan untuk 

mengerjakan operasi-operasi matematis yang komplek 

11. Kontrol pengolahan; kemampuan untuk memeriksa bahwa setiap 

tugas pengolahan data dilaksanakan seperti direncanakan 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 56

12. Penemuan kesalahan otomatik; kemampuan komponen-komponen 

metode untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pengolahan. 

13. Kemampuan mengambil keputusan; kemampuan untuk memilih 

diantara alternatif-alternatif untuk meneruskan pengolahan 

14. Kelemahan sistem; tingkat menurunnya sistem pengolahan karena 

rusaknya atau tidak tersedianya komponen-komponen sistem 

misalnya rusaknya unit pengolahan pusat akibat adanya kerusaka 

sistem komputer 

15. Tingkat otomatis          
 
Sentralisasi dan Desentralisasi Pengolahan Data 

a. Sentarlisasi Pengolahan data; Dengan pengolahan data yang 

disentralisasikan, sebagaian besar operasi pengolahan data di 

laksanakan oleh satu bagian yang terpisah, biasanya ini 

merupakan pengolahan data dengan mengunakan komputer  

pengolahan data disentralisasikan terlihat dalam gambar 5.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1. Pendekatan mengunakan Metode 
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b. Desentralisasi Pengolahan Data; Susunan pendekatn hierarkis untuk 

mengunakan pengolahan data desentralisasi juga meliputi, seperti halnya 

pendekatan hirarkis yang mengunakan pengolahan data yang telah 

didesentralisasikan, beberapa bidang fungsional otonom atau 

suborganisasi-suborganisasi dalam organisasi keseluruhan. Aliran 

informasi masih vertikal dalam masing-masing bidang fungsional. 

Sedangkan dalam pengolahan data yang didesentralisasikan, bagian 

pengolahan data elektronik dipsiahkan dari bidang lainnya.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.2. Pendekatan Hierarkis Dengan mengunakan 

Metode  Pengolahan data yang didesentralisasikan 
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BAB VI 
FUNGSI PERENCANAN DAN SISTEM INFORMASI  
 

6.1. Fungsi Perencanaan Dalam Sistem Informasi  

 Perencanan dalam sistem informasi kegunaanya untuk merancang 

sistem informasi yang terpadu, sehubungan kompleksitasnya suatu organisasi 

sangat membutuhkan informasi yang tepat dan akurat. Oleh sebab  itu 

peranan manajemen dalam menyusun informasi menjadi suatu sistem yang 

padu suatu keniscaya yang harus dilaksanakan. Sedangkan Ilmu sistem yang 

dikembangkan dalam manajemen lebih difokuskan pada pengolahan data 

untuk dijadikan informasi. Perencanaan sistem informasi bertujuan untuk 

menentukan data-data apa yang diperlukan organisasi dan menganalisisnya 

untuk dijadikan informasi. 

 Langkah-langkah ilmu sistem dalam kegiatan manajemen ada empat 

tahapan yaitu:      

1. Sistem analisis  

2. Sistem design 

3. Sistem implementasi  

4. Sistem Kontrol dan pengendalian 

 Tahap-tahap ini dimulai dengan analisis sistem mencakup penentuan 

dan penguraian tujuan-tujuan dan persyaratan-persyaratan sistem. Tahap 

perancang sistem mencakup kegiatan-kegiatan yang sama dengan langkah-

langkah 2 yaitu analisis sistem dan 5 langkah tahapan yaitu; perancangan 

sistem. Selanjutnya tahapan sistem iplementasi dan tahapan sistem kontrol 

dan pengendalian. 
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 Kegiatan-kegiatan yang mengandung tahap yang disebut pelaksanaan 

sistem sama dengan langkah tahapan didalam perancangan sistem) dan 

pelaksanaan alternatif yang di pilih. Ketiga tahap pengembangan sistem ini 

dilukiskan dalam gambar 5.1 sebagai membentuk siklus kehidupan sistem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1. Ilmu Sistem Dan Kegiatan Pokok Yang Di Hubungkan  
Dengan Manajemen  
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 Pada tahap awal dalam sistem informasi fungsi perencanan sangat 

perlu dilakukan didalam suatu organisasi. Pada tahap awal dalam perncanaan  

melakukan identifikasi data yang diperlukan untuk dijadikan informasi. Data-

data apa yang perlu didapat dan berguna untuk mendukung tercapainya 

tujuan organisasi dan data apa yang di perlukan untuk pemecahan masalah 

yang saat ini didalam organisasi. Analisis sistem untuk pengembangan sistem 

informasi biasanya memerlukan jangka waktu yang lebih lama daripada di 

hubungkan dengan pemecahan masalah pada umumnya. Permasalahan yang 

saat ini akan berbeda dengan permasalahan yang lainnya pada masa datang. 

Dan penerapan ilmu sistem tidaklah baku dan tidak bisa diterapkan sepanjang 

waktu, untuk itu penerapan ilmu sistem haruslah melakukan penyesuaian. 

Oleh sebab itu fungsi perencanan dalam sistem informasi manajemen sangat 

penting dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terukur akan didapat 

data validitas yang handal. Adapun langkah-langkah perencanan sistem 

informasi dalam kegiatan manajemen ada enam tahapan yaitu: Kegiatan-

kegiatan ini dapat dikemukaan kembali sebagai berikut:  

1. Identifikaikan data yang diperlukan 

2. Buat rancangan dan kembangkan rancangan alternatif 

3. Buat model perencanan yang keterkaitan langsung terhadap 

informasi yang diperlukan. 

4. Hubungkan data-data yang diperlukan dengan tujuan organisasi  

5. Tentukan biaya/keberhasilan rancangan 

6. Ajukan saran-saran 

  
 Ke-enam kegiatan-kegiatan yang mengandung tahap yang disebut 

diatas sebagai langkah perencanan sistem informasi. Kegiatan perencanan 
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dimaksud untuk menentukan rencana yang memungkinkan organisasi untuk 

bergerak kearah posisi tujuan masa depan dan posisi masa depan tersebut 

dapat dirumuskan kedalam posisi tujuan yang menguntungkan, tingkat 

pendapatan, ataupun ukuran lainnya. Langkah-langkah yang harus ditempuh 

oleh organisasi yaitu:  

 Langkah pertama organisasi adalah menilai statusnya dimasa kini dan 

langkah ini melakukan evaluasi sumberdaya yang dimiliki organisasi serta 

lingkungan yang mempengaruhi organisasi, sumber utama informasi tentyang 

organisasi dimasa kini adalah pada kegiatannya. 

 Langkah kedua menilai keadaan organisasi merupakan kontek 

kegiatan perencanaan yang lebih lanjut. Sebagian kegiatan ini, organisasi 

menentukan sasaran secara khusus mengambarkan tingkat keberhasilan yang 

akan dicapai. 

 
6.2. Prinsip Perancangan :  

 Suatu organisasi dalam rangka mendesign kegiatan perlu 

menginvetarisasi kemampuan sumberdaya yang ada didalam organisasi itu 

dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan tercapainya 

tujuan dari organisasi, suatu keberhasilan bagi organisasi, untuk membuat 

organisasi berjalan dengan baik serta menambah masa siklus hidup 

organisasi. 

 Perencanaan, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional 

sebagai tiga fungsi manajemen. Dengan pendekatan sistem informasi  

membantu pengendalian perencanan dan fungsi-fungsi operasinal yang 

memberikan informasi dalam jangka waktu yang tepat untuk menunjang 

proses pengambilan keputusan manajemen (Anthony,. dalam Moekijat 1986) 
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 Fungsi perencanan sistem informasi mengandung pemilihaan tujuan-

tujuan bersama dan kebjiaksanaan-kebijaksanaan serta sumber-sumber yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk itu kemampuan dan 

kreativitas seorang manajer dalam perencanaan sangat menentukan, mengali 

secara luas data dapat dijadikan informasi dan data tersebut untuk menunjang 

pengambilan keputusan. 

1.    
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BAB VII  

FUNGSI PELAKSANAAN  DALAM SISTEM INFORMASI 

 

7.1.Pelaksanaan Sistem Informasi 

 Pengunaan sistem informasi dalam organisasi  disebabkan semakin 

kompleksitasnya kegiatan organisasi dan luasnya jaringan kerja. Selama ini 

fungsi-fungsi manajemen telah mampu dalam mendukung kegiatan 

organisasi. Namun dengan semakin luas jaringan kerja organisasi fungsi-

fungsi manajemen membutuhkan alat bantu yang mampu dengan cepat dan 

akuart menyediakan informasi sebagai pendukung dalam menjalankan 

organisasi. 

 Sistem Informasi selain sebagai pendukung dalam kelancaran 

organisasi Sistem Informasi dibutuhkan juga untuk memberikan dukungan 

terhadap perubahan-perubahan dilingkungan organisasi baik itu internal 

maupun eksertnal. Faktor lainnya mendorong perubahan didalam organisasi 

adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan informasi peraturan 

dan perundangan yang berlaku baik yang berasal dari lembaga-lembaga 

pemerintahan di tingkat pusat, regional, maupun lokal. Masing-masing 

komponen-komponen tersebut turut andil mempengaruhi perubahan didalam 

organissi.    

Adanya perubahaan organsasi sangat dipengaruhi beberapa element 

yang ada (lingkungan internal dan eksternal) untuk mengatasi pengaruh 

perubahaan didalam organisasi haruslah menyiapkan sumberdaya manusia 

dan sarana prasarana organisasi yang lebih baik. Cepatnya lingkungan 

organisasi berubah, maka akan semakin pendek kesempatan bagi suatu 
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organisasi untuk melakukan penyesuaian. Apabila perubahan organisasi 

tidak secepat mungkin diantisipasi dengan cepat akan berakibat organisasi 

akan mengalami kemundaran. telah banyak bukti dengan terlambatnya 

organisasi mengantisipasi perubahaan lingkungan lambat laun akan 

menemui kehancuran.  

Agar perubahan tersebut dapat secepat di adaptasi oleh organsiasi 

memerlukan informasi tentang perubahan lingkungannya secara lebih cepat 

pula. Sehingga organisasi mampu dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Informasi-informasi tersebut tentu saja harus dikumpulkan 

secara sistematis, dan dilakukan pengolahaan supaya dapat menghasilkan dan 

menyediakan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Secara umum, 

semakin rumit dan dinamis perubahan lingkungan suatu organisasi, maka 

akan semakin besar pula proporsi pencurahan upaya dan sumber daya suatu 

organisasi yang harus diberikan pada sistem informasi yang dimilikinya. 

 Gambar 7.1 menunjukan alir pengolahan sistem informasi manajemen 

dapat digambarkan sebagai bangunan primida yaitu (i) lapisan pertama  atau 

dasar terdiri dari informasi untuk pengolahan transaksi, penjelasan status, (ii) 

lapisan kedua terdiri dari sumber-sumber informasi  yang mendukung 

kegiatan manajemen setiap waktu, (iii) lapisan ke-tiga menunjukan 

sumberdaya sistem informasi  untuk membantu perencanaan taktis dan 

pengendalian manajemen (iv) lapisan ke-empat adalah puncak terdiri dari 

sumberdaya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan 

oleh tingkat puncak pimpinan 
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Gambar 7.1. Diagram Alir Sistem Informasi Manajemen  
(Sumber dari Robert V. Head dalam Gardon. Davis 1988) 

 

7.2.Pengertian Informasi  

   Informasi dinyatakan oleh Gordon B. Davis adalah data yang telah 

diolah dan yang penting artinya untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk 

memperoleh informasi, tindakan pertama adalah pengumpulan data dan 

kemudian melakukan pengolahn data menjadi informasi. Prinsip dasar 

kelancaran suatu organisasi sangat bergantung bagaimana organisasi mampu 

menyediakan  informasi yang tepat dan baik. Informasi sesuai apa yang telah 

diuraikan pada bab-bab terdahulu bahwa informasi juga sebagai pendukung 

untuk pengambilan keputusan didalam organisasi yang dilakukan oleh 

manejer atau personil teknis dan spesialis dan administrasi.  

 

SIM 
Untuk 

Perencanan 
Strategi dan 

Kebijakan serta 
Pengambilan  

keputusan 
 

Informasi Manajemen 
Untuk perencanan taktis 

Dan pengambilan keputusan 

Informasi manajemen untuk 
Perencanaan operasional 

Pengambilan keputusan dan 
Pengendalian 

Pengolahan Transaksi 
Pemberian informasi Tanggapan atas pertanyaan 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 66

 Informasi pengertianya menurut Gardon B. Davis (1988) menyatakan  

adalah: “Data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si 

penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam 

keputusan-keputusan yang akan datang” 

Burch et el dalam moekijat (1986) menyatakan: information is the 

aggregation or processing of data to provide knowledge. Terry (1962) 

menyatakan: information is meaningful data that conveys usable knowledge 

or intelligence (informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk 

memberikan pengetahuan atau keterangan) 

 Informasi dapat di artikan adalah data yang diolah yang dapat di 

manfaatkan dan dipertanggung jawabkan sebagai bahan masukan untuk 

pengambilan keputusan atau menentukan strategi organisasi masa kini dan 

masa datang.  Dari Pendapat tersebut diatas dapat ditampilkan secara 

sederhana  dalam gambar 7.2 berikut ini. 

  

 

 

Gambar .7.2. Tranformasi data menjadi informasi  
(Sumber Gardo. B. Davis, 1988) 
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Tampilan pada gambar7.2. diatas dapat dijelaskan tentang inforamasi 

sebagai berikut:  

1. Tujuan sipenerima: Apabila informasi itu tujuannya untuk 

memberikan bantuan maka informasi itu harus membantu si penerima 

dalam apa yang diusahakan untuk memperolehnya 

2. Ketelitian Penyampaian dan pengolahan data: Dalam menyampaikan 

dan mengolah data, inti dan pentingnya informasi harus dipertahankan 

3. Waktu: Apakah inforamsi itu masih up-to date 

4. Ruang atau tempat: Apakah informasi itu tersedia dalam ruang atau 

tempat yang tepat 

5. Bentuk: Dapatkah informasi itu dipergunakan secara efefktif? Apakah 

informasi itu menunjukan hubungan-hubungan yang diperlukan, 

kecenderungan kecenderungan, dan bidang yang memerlukan 

perhatian manajemen?. Dan apakah informasi informasi itu menekan 

situai-situasi yang ada hubungannya.      

6. Semantik: Apakah hubungan antara kata-kata dan arti yang diinginkan 

cukup jelas akah ada kemungkinan salah tafsir. 

  

 Di samping itu sistem informasi manajemen dapat dengan cepat 

memberikan informasi apabila manajer atau supervisor (penyelia). Sistem 

informasi manajemen dalam penyediaan data didalam organisasi dapat 

ditempuh dengan 2 cara yaitu; (i) cara pertama setiap bagian yang ada di 

oragnisasi dapat mengumpulkan data secara sendiri-diri dan langsung 

mengolahnya cara kelemahannya semua data yang ada di organisasi tersebut 

hanya di lakukan pengelolaan perbagian dan kurang adanya koordinasi, 

kelbihaannya data dalam pengeolahannya tidak terlalu sulit disebabkan 
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bagian tersebut telah mengenal data itu sendidiri.disajikan dalam gambar 7.3 

(ii) cara kedua  pengolahan yang langsung dilakukan oleh satu bagian atau 

badan pengolahan data atau bagian data. Kelemahannya hanya pada waktu 

awal pengkalsifasian data memerlukan pengecek kembali data dari bagian 

data kepada setiap bagian yang memberikan data awal. Namun kelebihannya 

untuk berbagai kepentingan organisasi dan kepentingan organisasi lain salah 

satu contohnya melakukan perjanjian kerja terhadap instansi lain namun lupa 

memberitahukan pada pihak yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan 

untuk dibutuhkan instansi lainnya. Pihak manajemen dapat meminta data dan 

informasi pada bagian sistem informasi manajemen.dan bagian sistem 

informasi manajmen dapat memberikan suplai data yang cepat sesuai dengan 

kebutuhaan yang diinginkan oleh pimpinan organisasi hal ini dikarenakan 

sistem informasi telah diatur sedemikian rupa untuk meyiapkan dan sekaligus 

menampilkan data. Selengkapnya disajikan dalam tampilan gambar 7.4.  

 

 

 

 

 

 

Gamab 7.3. Hubungan berasal Informasi yang di kumpulkan sendiri  
(Sumber; Burt scanlan dan J.Bernard Keys dalam Moekijat.,1996)  

 
Dari gambar diatas:  
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2. Untuk mengumpulkan data mungkin ada hubungan-hubungan yang 
sama. 

3. Mungkin tidak ada gunanya pengumpulan butir-butir data 
diperbanyak 

4. Ada bermacam-macam bidang penyimpanan data yang tidak 

terkordinasi    

 Pada gambar 7.4. menunjukan susunan yang diperbaiki dengan 

meletakan sistem informasi manajemen  dengan keu   ntungan-kuntungannya 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4. Hubungan berasal dari penguna  
Sistem Informasi Manajemen  

(Sumber; Burt scanlan dan J.Bernard Keys dalam Moekijat.,1996)  
 
Tampilan gambar 7.4. diatas mengambarkan dengan pengunaan sistem 

informasi manajemen sebagai basis data berapa keuntungan dapat dicapai 

yaitu: 

1. Sekarang setiap manajer dapat mengunakan lebih banyak waktu 

dalam tanggung jawabnya. 

2. Untuk mengumpulkan data tidak dilakukan untuk data yang 

hubungan-hubungan  sama 

3. Pengumpulan butir-butir data tidak diperbanyak dan dapat diterapkan 

setiap manajer 
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4. Adanya suatu bidang untuk menyimpan data yang dipusatkan  yakni 

suatu susunan yang mungkinkan lebih banyak kombinasi butir 

5. Efisiensi meningkat artinya suatu perusahaan sistem informasi 

manajemen(SIM) merupakan penangan yang cepat suatu SIM dapat 

melakukannya lebih efektif melalui alat-alat yang diotomatiskan 

daripada apa yang dapat dilakukan  oleh manajer-manajer 

perseorangan melalui cara-cara yang sudah lzim.    

 

7.3. Arus Informasi Dan Struktur Organisai  

 Ditinjau dari segi informasi, struktur organisasi dapat disoroti dari dua 

segi, yaitu: (a) adanya berbagai satuan kerja dalam organisasi untuk 

melaksanakan program kerja rutin dan (b) adanya satuan kerja yang bertugas 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi baik secara 

parsial atau subtansial, departemental, atau lintas departemental maupun yang 

dihadapi oleh organisasi sebagai keseluruhan. Konsekuensi pengelompokan 

tersebut terlihat pula dalam dua pola hubungan antara pimpinan organisasi 

dengan orang-orang lain di dalamnya. Pola hubungan pertama yaitu pola 

hubungan antara pimpinan dengan satuan kerja pelaksana kegiatan rutin. 

pada umumnya bersifat formal dan melembaga. Alasan-alasannya antara lain 

ialah: 

1. Tenaga pelaksana telah tersedia dalam organisasi 

2. Tata kerja dan prosedur yang ditempuh telah dipahami oleh semua pihak 

yang terlibat, 

3. Pembagian tugas telah diatur dengan jelas, 

4. alokasi wewenang dan tanggung jawab telah diatur secara formal,   

5. anggaran telah disediakan secara rutin. 
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 Oleh karena itu, pengambilan keputusan rutin dapat didelegasikan 

kepada para manajer eselon bawahan dan bahkan kepada para pelaksana 

kegiatan operasional yang bersifat rutin. Pengalaman juga menunjukkan 

bahwa para manajer eselon bawah dan para pelaksana yang diberi wewenang 

untuk mengambil keputusan, biasanya tidak menghadapi kesulitan karena 

mungkin sekali permasalahan yang dihadapi bersifat repetitif, dalam arti 

sudah pernah dialami di masa lalu sehingga yang bersangkutan sudah 

memiliki pengalaman dalam pemecahannya. 

Pola hubungan kedua, yaitu pola hubungan pimpinan dengan orang-

orang yang bertugas di satuan kerja yang bertugas untuk mencari pemecahan 

masalah-masalah baru, tidak selalu didasarkan pada hubungan formal dan 

juga belum tentu melembaga. Artinya, pola hubungan yang diperlukan adalah 

yang memungkinkan yang bersangkutan berpikir dan bertindak kreatif Ini 

memerlukan pola yang fleksibel pola demikian sangat diperlukan karena: 

1. Para anggota satuan kerja tidak perlu terikat kepada tradisi 

 hubungan yang bersifat   hierarkis 

2. Para anggota memerlukan kebebasan berpikir sehingga imajinasi 

mereka dapat menjelajahi cakrawala yang lebih luas, 

3. Cara berpikir mereka tidak dibebani oleh cara bekerja yang 

 birokratis 

4. Para anggota organisasi tidak "terbelenggu" oleh norna-norma kerja 

 yang sudah usang, dan dimungkinkan menciptakan dan memelihara 

 hubungan kerja yang situasional sifatnya 

 Kesemuanya ini sangat penting karena untuk mecahkan masalah baru 

diperlukan daya cipta dan fleksibilitas, tapi tidak berarti tradisi, kebiasaan, 

hierarki organisasi dan budayanya tidak boleh diabaikan begitu saja. 
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Kreativitas dan fleksibilitas memang sangat diperlukan oleh para anggota 

unit kerja yang tugas utamanya mencari pemecahan berbagai masalah. Unit-

unit kerja tersebut mungkin saja dikenal dengan berbagai nama seperti think, 

tank,task force, paratroopers, dan semacamnya yang dalam 

menyelenggarakan fungsinya tidak akan efektif jika mcnggunakan 

pcndekatan yang sterrotyped sifatnya. Masa lalu sering tidak dapat digunakan 

sebagai pegangan karena permasalahan yang dihadapi memang tidak 

repetitif. Pembahasan tentang struktur tersebut gambar 7.5 dalam bagan 

berikut. 

 

 

Gambar 7.5. Struktur Oragnisasi Ditinjau Dari Segi Informasi  
(Sumber Sondang Siagian, 2003) 
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7.4. Kebutuhaan Informasi Bagi Para Manajer 

  Kebutuhan akan informasi oleh para manajer cenderung bervariasi dan 

sesuai dengan lapisan hiararki didalam organisasi, sebab sifat kegiatan 

manajerial cendrerung berbeda pada berbagai lapisan organisasi terlihat 

dalam gambar 7.6.     

 

Gambar 7.6. Struktur Organisasi dan Kebutuhan Informasi  
(Sumber George. M.Scott,. 2001) 

       

Dari gambar 7.6. Personil lapis terbawah terdiri dari dua jenis yaitu 

personil operasi dan personil administrasi, sebagian bersar personil 

administrasi memeiliki tugas sebagai penyelia minimal atau bahkan mungkin 

tidak memiliki kewajiban manjerial dan hanya terlibat dalam kegiatan sistem 

informasi organisasi.  Sebagian besar personil operrasi kegiatannya 

memberikan input kepada sistem computer atau proses menganalisa masing-

masing tranksaksi. Secara umum personil operasi maupun administrasi 
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terlibat dalam sistem informasi hanya secara terbatas. Pada lapis berikutnya 

lapis manajerial pertama aktivitas utamanya adalah penyeliaan personil 

operasi, ini memerlukan interaksi secara intensif dengan personil dibawahnya 

tentang kegiatan operasi atau untuk menyelesaikan masalah personil. Lapisan 

Manjer madya memiliki dua jenis kegiatan yaitu kegiatan teknis dan 

professional yang dilaksanakan oleh para professional spesialis yang berkerja 

secara mandiri atau sebagian bagian dari kelompok profesional spesialis   

 Organisasi memberikan tugas yang dilaksanakan oleh salah satu oleh 

kelompok teknis professional adalah yang paling kritis bagi suatu organisasi, 

sehingga para perancang sistem harus memberikan perhatian besar terhadap 

sistem informasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas mereka. 

Keperluan sistem informasi  bagi spesialis teknis dan professional sangat 

bergantung pada sifat spesialis mereka. 

 Secara umum (generalisasi) tentang keperluan sistem informasi 

memerlukan spesilais teknis dan professional. (1) mereka memerlukan data 

kasar karena kespesiaslian mereka  biasanya memerlukan  analisis rinci (2) 

Informasi yang diperlukan oleh personil teknis dan professional yang 

berhubungan dengan aktivitasnya: (i) cepat, waktunya kritis, dan biasanya 

pembuatan keputusan yang berat berdasarkan pada pengetahuan khusus dn 

penilaian professional; (ii)  cermat, metodis atau analisis reflektif; atau (iii) 

kegiatan kreatif, sistem informasi untuk spesialis yang masuk kedalam 

kategori pertama menghendaki masuknya unsur-unsur kritis dari informasi 

yang dapat diserap dengan cepat  dan untuk dianalisis (M Scoot.,2001). 

Sistem informasi yang diperlukan oleh spesialis biasanya memberikan 

dorongan gagasan baru.   
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Analisis Masalah-masalah Kritis     

 Masalah yang muncul dalam perjalanan organisasi sering terjadi 

untuk itu diperlukan pengelolaan permasalahan yang betul-betul sesuai dalam 

memechakan masalah didalam manajemen sering disebut ; manajemen kritis 

pada gambar. 7.7. Disebut masalah kritis, para manajer puncak atau manejer 

madya mrngunakan sebagian besar waktunya untuk mengatasi masalah kritis 

tersebut, seperti terjadinya penurunan kinerja karyawan tidak lancar arus   

barang ketangan konsumen, masalah tersebut harus dianalisa dengan cara 

tidak rutin dan informasi dalam kaitan ini harus dikembangkan secara 

khusus. Dalam  memerlukan informasi yang berkaitan dengan masalah 

khusus organisasi, harus mencari informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan tersbut dengan cara mencari semua file di berbagai informasi 

yang ada. 

 

 

Gambar 7.7. Tipe-tipe Umum Kegiatan Manjerial yang dilaksanakan  
di Setiap Lapisan Organisasi (Sumber George.M.Scott,. 2001) 
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 Dalam tampilan gambar diatas langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pengembangan organisasi untuk masalah kritis tersebut adalah: 

1. Identtifikasi permasalahannya kritis didalam organisasi  

2. Cari semua file yang berhubungan dengan permasalahan tersebut jika 

sudah diketemukan susun filenya. 

3. Analisis masalah tersebut dengan berbagai pendekatan sistem informasi 

dan laukan pemerosesanya. 

 Pencarian informasi yang diperlukan tersebut utuk pemecahaan 

permasalahan tersebut jelas merupakan tugas yang besar dan penuh tantangan 

didalam organisasi yang memiliki ribuan file. Pencarian informasi yang 

diperlukan untuk masalah khusus dapat dilaksanakan melalui sistem 

informasi yang memiliki struktur tertentu sehingga memungkinkan 

identifikasi dan penggalian informasi secara cepat dari seluruh organisasi 

data file yang ada. Untuk mencapai struktur tersebut jelas merupakan 

tantangan yang menarik, dan teknologi basis data pada saat ini sudah mampu 

memberikan struktur informasi yang diperlukan.    

 

Oreintasi Waktu Dari Informasi Manajemen 

 Lapisan pimpinan didalam organisasi lebih terfokus terhadap masa 

depan organisasi dan mengantisipasi perubuhaan lingkungan internal dan 

eksternal.Sedangkan lapisan manajerial lebih fokus pada masa kini organisasi  

(lihat gambar 7.8)  Menunjukan orientasi waktu dari sebagian besar kegiatan 

di berbagai lapis dari suatu organisasi..    
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Gambar 7.8. Orieantasi Waktu Dari Kegiatan Manajerial  
(Sumber George.M.Scott,. 2001) 

 

 
Jenis-jenis Informasi Yang Di Perlukan 

 Struktur dalam organisasi menunjukan dalam membutuhkan jenis 

informasi yang sesuai dengan fungsi dan kedudukan struktur tersebut dalam 

gambar 7.9 secara hiararki terdapat perbedaannya informasi apakah yang 

diperlukan diberbagai lapisan organisasi yang berbeda di dalam organisasi. 

Seperti yang terlihat, sebagian besar informasi yang digunakan oleh manajer 

lapis terendah hanya sedikit saja yang digunakan oleh manjer lapis puncak, 

manajer lapis madya dan manajer muda lebih terpusat terhadap oeperasional 

organisasi dan bentuk dan jenis informasi adalah factual dan bersifat rinci, 

seperti habisnya persediaan. Hal ini penting bagi manajer muda dan manajer 

madya. Namun disampingn jenis informasi yang diuraikan ini dalam hal-hal 

yang paling mendesak informasi yang rutin juga berguna bagi manajemen 
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puncak apabila kondisi tak terkendali berbahaya bagi keberhasilan seluruh 

organisasi.    

  

 

Gambar 7.9. Jenis-jenis Informasi yang diperlukan berbagai  
lapisan didalam organisasi  (Sumber;.M.Scott,. 2001) 
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Peringkasan jenis ini sangat bermanfaat untuk pengendalian biaya disetiap 

lapisan didalam hirarki. 

 Penyiapan ringkasan silang fungsional biasanya mengakibatkan 

pemerosesan data yang mengabungkan dan menjumlahkan sejumlah jenis 

biaya dan pendapatan lintas fungsi. Laporan seleksi pegawai, data pendidikan 
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pegawai, dan pelatihan pegawai. Semuanya untuk keperluan berapa besar 

biaya yang akan digunakan.. Biaya administrasi adalah sebagai ringkasan 

keseluruhan yang melingkupi seluruh fungsi organisasi, sebagaimana halnya 

dengan biaya dan pendapatan lainnya. Jenis peringkasan seperti ini dan 

variasi secara khusus dianggap bermanfaat terhadap analisa tingkat 

pengunaan  keseluruhan arus dana, yang kini merupakan peninjauan dan 

evalusasi kegiatan manajemen. 

 Laporan ad-hoc seperti di tunjukkan oleh gambar 7.9 memberikan 

informasi yang diharapkan akan bermanfaat dalam kaitannya dengan 

masalah-masalah khusus yang tidak terantisipasi. Kesulitan dalam 

memanggil informasi demikian dari sumber berganda  untuk keperluan ad-

hoc telah banyak dikemukakan. 

 Manajemen puncak memerlukan peramalan guna menilai masa depan 

seperti dijelaskan sebelumnya, walaupun peramalan sering didasarkan 

sebagian pada informasi yang di hasilkan sistem informasi tingkat 

operasional, namun hal ini jarang dipertimbangkan secara khusus sebagai 

sumber.   

 

7.5.Langkah-Langkah Pelaksanaan Sistem Informasi  

 
Sistem Informasi Manajemen Adalah Terkoordinasi     

 Koordinasi secara terpusat dalam sistem informasi manajmen untuk 

menjamin data yang diperoses dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk 

melakukan analisis terhadap data yang masuk. Pengumpulan data bisa 

didapat dari berbagai departemen atau divisi. Jika data yang diolah telah 
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dapat menjadi informasi berbagai departemen atau divisi bisa 

mengunakannya. 

 

Sistem Informasi Memiliki Sub-sistem Informasi     

 Sub sistem didalam sistem informasi manajemen  adalah serangkaian  

komponen yang merupakan bagian dari keseluruhan  dan merupakan sistem 

terpadu. Sub-sub sistem informasi tersebut menyumbangkan data-data dan 

saling bersenergi  untuk tercapainya sasaran organisasi. Dari beberapa sub 

sistem walaupun berperan hanya dalam satu kegiatan namun lapisan yang 

lainnya berperan beberapa lapis dalam organisasi (multi level) atau 

melaksanakan (multiple activites).  

 
Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi    

 Sub sistem adalah terpadu dan komponen-komponennya mata rantai 

yang saling mengisi tanpa melakukan gesekan yang merusak sistem sehingga 

kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya; 

keterpaduan ini digunakan untuk keefektif dan efisiennya proses kegiatan 

organisasi. Sehingga secara cepat dapat tersedianya data dan informasi yang 

akan di gunakan oleh pucuk pimpinan dalam mengambil kebijakan. 

 Agar pemerosesan informasi terintegrasi dan efisien dengan cara 

mengurangi atau menghilangkan sama sekali pemerosesan yang ada di 

biddang lainnya hal keuntungannya dapat memberikan informasi secara cepat 

dan lebih singkat serta lengkap juga dapat dipertanggung jawabkan. 
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Sistem Informasi Mentransformasikan Data kedalam informasi dengan 
Berbagai cara      
 
 Hasil pengolahan data yang berguna bagi manajer tertentu untuk 

tujuan tertentu, maka ia dengan mudah mendapatkan informasi. Ada berbagai 

cara untuk secepatnya mentransformasi data kesemua lini didalam organisasi  

pihak manajer dengan cara telah melakukan kelompok dan klasifikasi data 

dan langsung di informasikaa terhadap lini mana yang sesuai untuk diberikan 

informasi dan digunakan oleh lini yang memerlukannya. 

 
Sistem Informasi Meningkatkan Produksi 

 Sistem Informasi selain memberikan informasi dapat mendorong 

untuk meningkatkan produktivitas. Sistem informasi mampu melaksanakan 

tugas rutin seperti penyiapan dokumen dengan efisien, ia mampu 

memberikan peringatan dini masalah internal dan ancaman eksternal. 

Disamping itu mampu mengingatkan ada berbagai kesempatan, membantu 

peroses manajemen yang normal, serta mampu meningkatkan kemampuan 

manajer untuk mengatasi masalah-masalah tak terduga    

 
Sistem Informasi Manajemen Sesuai dengan Sifat dan Gaya Manajer      

 Dalam pengunaan sistem informasi pengaruh gaya kepemimpinan  

cukup berperan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personil 

yang akan mengunakannya termasuk juga sumbangan yang diberikan oleh 

para manajer terhadap suplai data. Pengembangan sistem selain struktur 

sistem disamping itu perlu mempertimbangkan faktor manusiawi dari 

seorang pimpinan organisasi agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki dan pada tingkat senior dalam organisasi, secara cermat 

sistem informasi manajemen dijalin dengan cita rasa pribadi para manajer; 
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dan akan dijalin kembali dengan cita rasa pribadi manajer yang baru apabila 

manejer lama keluar atau berhenti. Pada lapis organisasi terendah, sistem 

informasi dijalin dengan cara biasa dimana para tenaga administratif dan 

personil operasi akan  mengunakan informasi dan berinteraksi  dengan sistem 

informasi. 

 
Sistem Informasi Manajemen Mengunakan Kriteria Mutu yang Telah 

Ditetapkan 

 Sistem Informasi manajemen harus dirancang agar sesuai dengan 

toleransi terhadap kecepatan, relavansi dan ketepatan informasi. Toleransi  ini 

bervariasi dari suatu tugas ketugas lainnya, dan dari satu lapis kelapis  

liannya didalam organisasi. Terhadap kecepatan, untuk memberapa tugas 

tertentu data diperlukan harus dicari selama waktu yang panjang dan 

kemudian ditransformasikan sehingga menjadi informasi yang diperlukan 

manajer baik secara priodik maupun waktu selang tak teratur. 

 Sistem Informasi Manajemen harus mampu memberikan informasi 

yang relavan saja. Menetapkan informasi manakah yang relevan mungkin 

sulit disaat analisis berlangsung dengan sangat bervariasi untuk setiap 

manajer yang berbeda atau yang sesuai dengan keadaan seperti dalam kasus 

masalah khusus. Untuk itu sistem informasi manajemen harus berstruktur 

lewes sehingga mampu memasok dengan cepat informasi apapun yang 

diperlukan pada saat munculnya masalah khusus.         

 

7.6i. Peranan Sistem Informasi  

 Aktivitas manajemen terdiri dari tiga tingkat yaitu tingkat atas, tingkat 

menengah, tingkat bawah, yang mempunyai tingkat keputusan yang berbeda 
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yaitu; manajemen tingkat atas bersifat strategis dan tingkat menengah bersifat 

taktis, tingkat bawah bersifat operasional, dari ketiga kegiatan diatas sangat 

membutuhkan informasi. 

 Oleh karena itu didalam organisasi informasi adalah sumberdaya yang 

berharga yang sama dengan sumberdaya lainnya, informasi dapat 

meningkatkan serta menambah mutu manajemen suatu organisasi, dimana 

akuisisi dan pengolahan data, informasi yang telah tersusun digunakan untuk 

pengambil keputusan yang diwujudkan dalam tindak.     

 
Manfaat Sistem Informasi   

 Manfaat sistem informasi dalam manajemen sangat dibutuhkan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yaitu: 

1. Meyediakan informasi yang memupunyai sifat tepat waktu, tepat 

guna, tepat sasaran, dapat dipercaya, jelas dan fleksible 

2. Mengefektifkan proses pengambilan keputusan, sehingga didapat 

keputusan-keputusan yang mempunyai sifat tidak terlambat, 

memperhatikan semua faktor, sesuai dengan masalah yang dihadapi, 

tidak ragu-ragu dan telah mengikuti proses oengambilan keputusan 

dengan konsisten. 

3. Membebaskan pimpinan dan staf dari kegiatan mengolah data atau 

informasi, sehingga kesedian waktu akan meningkat untuk 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen. 

 Pengembangan suatu Sitem Informasi manajemen (SIM) merupakan 

kehaurusan mutlak, apabila pimpinan organisasi ingin melakukan tugas-tugas 

kepemimpinannya dengan efektif.  
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BAB VIII 

FUNGSI PENGAWASAN SISTEM INFORMASI 

 

8.1.Pengendalian Operasi:  

 Agar pelaksanaan sistem informasi berjalan sesuai dengan perencanan 

dan konsisten pada tujuannya dalam mencapai sasaran yang optimal 

memerlukan pengendalian sistem informasi. Upaya ini dilakukan bertujuan 

untuk lebih efektif dan efisiennya pengalokasian sumberdaya. Di dalam 

sistem informasi manajemen pengendalian merupakan tanggung jawab dari 

pimpinan organisasi. 

  Pengendalian biasanya dilakukan oleh manajemen lini dan 

manajemen tengah, sistem data dapat menunjang fungsi manajemen kepada 

para manajer informasi yang lebih cepat dan cermat yang dapat diterapkan 

pada keputusan-keputusan seperti penugasan orang-orang pada pekerjaan dan 

penilaian pelaksanaan pekerjaan. Selain itu pengendalian informasi haruslah  

Fungsi pengendalian operasional manajemen berusaha meyakinkan 

bahwa tugas-tugas khusus telah diselesaikan dengan efektif dan efisien. 

Penyatuan dan khususnya standarisasi sistem, pengembangan peraturan dan 

prosuder yang seragam, dan peningkatan mutu informasi yang dihasilkan 

oleh sistem data akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

tingkat pengambilan keputusan manajemen. 

Suatu sistem manajemen data memungkinkan bermacam-macam 

penerapan untuk berkerja dengan suatu pusat data umum apabila pusat data 

merupakan suatu rangkaian file organisasi yang saling berhubungan. Ada tiga 

tingkat dalam pengambilan keputusan dan hirarki dengan persyaratan data 

(Anthony dalam,. Moekijat. 1986): 
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1. Perencana strategis, disamakan dengan manajemen kebijaksanaan dan 

diterapkan untuk menentukan tujuan jangka panjang 

2. Pengendalian manajemen, yang dihubungkan dengan manajemen 

tengah dan adminsitrasi organisasi yang sedang berlangsung. 

3. Pengendalian opersional, yang biasanya dihubungkan dengan para 

supervisor dan para mandor pada tingkat pekerjaan dan berkenan 

dengan pelaksanan tugas. 

Persyaratan data berbeda menurut tingkat pemakai data Manajemen 

tingkat atas biasanya memerlukan laporan-laporan singkat, berlawanan 

dengan rincian yang lebih besar yang diperlukan oleh manajemen tengah. 

Bentuk-bentuk laporan yang diminta oleh pemakai akan berbeda sesuai 

dengan tingkat pemakai dalam organisasi. Suatu pengolongan ada empat 

tingkat pemakai sistem manajemen data yaitu 

1. Manajer pusat data 

2. Programmer aplikasi 

3. Spesialis  

4. Pemakai umum  

        

8.2. Fungsi, Biaya, dan Nilai Informasi 

1. Fungsi Informasi: Fungsi utama informasi adalah menambah 

pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi. 

Informasi yang disampaikan merupakan hasil data telah diolah menjadi 

informasi. Untuk pengambilan keputusan yang kompleks, informasi 

hanya dapat menambah kemungkinan kepastian  atau mengurangi 

bermacam-macam pilihan, seperti tergambar dari model yang di 

tunjukkan pada gambar 8.1. 
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                      E 

                      D 

                      C 

                      B 

                      A 

                 

      0    0.25            0.65                1  

             Resiko                    Keluar                                                    

Gambar 8.1. Menunjukan Tingkat Resiko pada Tingkat  
Pendapatan yang Berlainan (Sumber; Burch dan Strater, dalam Moekijat.,1996) 

 
 Dari gambar 8.1 ditampilkan perbandingan biaya dan resiko proyek 

yang ditawarkan terhadap investor untuk proyek D dan E dari hasil analisis 

melalui kurva gambar 8.1 diatas terlihat pada proyek E resiko didapat sebesar 

0.25 dan resiko proyek D 0.65. Kedua proyek tersebut yang paling 

memungkinkan investor masuk dalam proyek tersebut keputusan diambilnya 

adalah pada proyek E.  

 
2. Biaya Informasi  terdiri dari: 

- Biaya perangkat keras :  

- Biaya untuk analisis, perancangan, dan pelaksanan sistem  

-  Biaya untuk tempat dan faktor-faktor kontrol lingkungan 

- Biaya perubahan 

- Biaya operasi 

P
en

d
ap

at
an
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3. Nilai Informasi: Menurut Davis dalam Meokijat (1986) menyatakan 

nilai informasi adalah: Nilai informasi yang sempurna dihitung sebagai 

perbedaan antara kebijakasanan optimal tanpa informasi yang 

sempurna, dan kebijaksanan optimal dengan informasi yang sempurna. 

Nilai informasi yang sempurna dalam contoh ini hanya meliputi satu 

keadaan sifat sehingga, bila sudah dipilih suatu alternatif yang 

mempunyai hasil paling tinggi. Satu-satunya ketidak pastian adalah 

nilai dari setiap hasil itu. Selain itu Strater et al dalam  Meokijat (1986) 

menyatakan adalah; nilai informasi itu didasarkan atas sepuluh sifat 

adalah sebagai berikut:      

1. Mudah dapat di peroleh; sifat ini menunjukan mudahnya dan 

cepatnya dapat diperoleh keluaran informasi kecepatan 

memperolehnya dapat diukur, misalnya satu menit versus 24 jam. 

Akan tetapi, berapa nilainya bagi pemakai informasi, sulit 

mengukurnya. 

2. Sifat luas dan lengkap: sifat ini menunjukan lengkapnya informasi. 

Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga 

mengenai keluaran informasinya. Sifat ini sangat kabur dan, karena 

itu sulit mengukurnya. 

3. Ketelitian: Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari 

kesalahan keluaran informasi. Dalam hubungannya dengan volume 

data yang besar biasanya  terjadi dua kesalahan, yakni kesalahan 

pencatatan dan kesalahan perhitungan 

4. Kecocokan: Sifat ini menunjukan betapa baik keluaran informasi 

dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. 
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5. Ketepatan Waktu; Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui 

lebih pendek dalam mendapatkan informasi; masukan, pengolahan, 

dan pelaporan keluaran kepada para pemakai. 

6. Kejelasan: sifat ini menunjukan tingkat keluaran, bebas dari istilah-

istilah yang tidak jelas. Membetulkan laporan-laporan yang dapat 

memakan biaya besar.  

7. Kelewesan: Sifat ini disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya 

dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga digunakan lebih dari 

seorang pengambil keputusan. 

8. Dapat dibuktikan: Sifat ini menunjukan kemampuan beberapa 

pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai 

pada kesimpulan yang sama 

9. Tidak ada prasangka: Sifat ini berhubungan dengan tidak ada  

keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkn kesimpulan 

yang telah di petimbangkan sebelumnya 

10. Dapat diukur: Sifat ini menunujukan hakikat informasi yang 

dihasilkan dari sistem informasi formal.            

      
8.3.Biaya versus nilai Informasi   

 Tujuan sistem informasi adalah untuk mencapai suatu titik optimum 

dimana nilai marjinal informasi sama dengan biaya marjinal dalam 

melakukan informasi. Tingkat optimal pengolah informasi ditunjukan pada 

titik biaya marjinal pengadaan informasi sama dengan nilai marjinal 

informasi. Selengkapnya ditampilkan dalam gambar 7.11 berikut ini. 
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                   B             Nilai marjinal 

        i                   Biaya marjinal 

        a  

        y 

        a 

 

    Volume Informasi 

Gambar: 8.2. Hubungan antara  Nilai marjinal dan biaya 
Marjianal Informasi (Sumber; Burch dan Strater, dalam Moekijat.,1996) 

    

Prinsip-prinsip tingkat optimal dalam informasi yaitu sebagai berikut 

tergambar dalam gambar 8.3. 

 

 

                       B                                   L            TC 

  I                              A                            TV 

  a 

     y                                    B 

  a 

 

           Volume Informasi  

Gambar 8.3. Hubungan antara nilai total dan biaya total 
(Sumber; Burch dan Strater, dalam Moekijat.,1996) 

 

1. Apabila nilai marjinal lebih besar daripada biaya marjinal: Menambah 

Keluaran 
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2. Apabila nilai marjinal lebih kecil daripada biaya marjinal mengurangi 

keluaran 

 3. Apabila nila marjinal sama dengan biaya marjinal keluaran adalah 

 optimum 
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BAB IX 
SISTEM INFORMASI MENUNJANG 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
 

 

9.1. Perlunya Pembuatan Keputusan  

 Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama seorang pimpinan 

atau manajer di dalam organisasi. Keberhasilan pimpinan membuat dan 

menetapkan suatu keputusan bergantung dengan data dan informasi yang 

diberikan padanya. Untuk pembuatan suatu keputusan haruslah meliputi 

pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, 

evaluasi dari alternatif-alternatif tersebut dan pemilihaan alternatif keputusan 

yang terbaik. Kemampuan seorang pimpinan atau manajer dalam pembuatan 

keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui menguasai teori dan 

teknik pembuatan keputusan.(Kasim,.1995) 

 Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan 

organisasi dan manajemen. Untuk memahami pembuatan keputusan menjadi 

pengambilan keputusan diperlukan informasi dan data yang akurat. Bagi 

suatu organisasi baik itu berupa data internal maupun data eksternal perlu 

diperhitungkan. Sehingga dalam pengambilan keputusan dampak negative. 

Yang terjadi akan dapat di minimisasi dan secara cepat. Jika terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan rencana mudah diketahui dan 

mengatasinya. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak 

informasi tentang keterkaitan yang di rencanakan sehingga kegiatan 

pembuatan keputusan dapat melakukan menginventarisasi informasi mana 

yang bisa dianggap mempunyai hubungan yang validitasnya menunjang 
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perencanaan tersebut. Jika hal tersebut telah didapat dilakukan pemilihan 

alternatif program dan prioritasnya. Dalam pembuatan keputusan tersebut 

dicakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah dan pemilihaan 

alternatif keputusan berdasarkan perhitungan konsekuensi dan pelbagai 

dampak yang mungkin.         

 

9.2. Hakikat Pengambilan Keputusan 

 Beberapa pendapat pakar dalam bidang Pengambilan keputusan 

Salusu (1996) menyatakan.  Bahwa aspek yang paling penting dari kegiatan 

manajemen. ialah, merupakan kegiatan sentral manajemen. Ini merupakan 

inti kepemimpinan (Siagian, 1988). Menurut Moore pengambilan keputusan 

sebagai suatu karateristik yang fundamental, atau sebagai jantung kegiatan 

adimistrasi (robbin 1978). Pengambilan keputusan merupakan kunci 

kepemimpinan (Gore,1959). Higgins (1979). Menyatakan, bahwa 

pengambilan keputusan adalah kegiatan yang paling penting dari semua 

kegiatan. Karena didalamnya manajer terlibat. Hoy dan Miskel (1978). 

Mengatakan pengambilan keputusan merupakam tanggung jawab utama dari 

semua administrator. Melalui suatu proses keputusan-keputusan dibuat dan 

dilaksanakan. Robin Hughes dalam prakatanya pada. Decision Making 

(Audley,et al., 1967), berkesimpulan  bahwa pengambilan keputusan terjadi 

disemua bidang dan tingkat kegiatan serta pemikiran manusia. Maka tidaklah 

mengherankan bila begitu banyak displin berusaha menganalisa dan 

membuat sistimatika dari seluruh proses keputusan.      
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9.3. Pentingnya Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju 

mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi 

banyak di tentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Karena keputusan 

yang diambil oleh pimpinan merupakan hasil pemikiran akhir yang harus 

dilaksanakan oleh bawahannya atau mereka yang bersangkutan dengan 

organisasi yang ia pimpin. Penting karena menyangkut semua aspek 

manajemen. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan 

organisasi, mulai dari kerugian citra sampai kepada kerugian uang. Ada 

kalanya keputusan diambil oleh manajer sendiri, tetapi tidak jarang juga 

bersama staf, tergantung dari besar kecilnya masalah dan gaya kepemimpinan 

yang dianut oleh si manajer. Yang jelas, pengambilan keputusan tidak bisa 

dilakukan secara sembarang.  

 Menurut Mintezberg dalam Salusu (2000) menyatakan  dari segi 

kekuasan untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola sentralisasi  

atau desentralisasi, Weber dalam Salusu (2000) menurutnya, memberikan 

perhatian pada pengambilan keputusan dari sudut kehadirannya, tanpa adanya 

teori pengambilan keputusan  administratif, kita tidak dapat mengerti, apalagi 

meramlakan tindakan-tindakan manajemen sehingga kita tidak dapat 

menyempurnakan efektifitas manajemen. 

 Ahli teori administrasi, Herbert Simon dalam Salusu (2000) 

menyatakan; Kewajiban memutuskan menyusupi keseluruhan organisasi 

administratif sama jauhnya seperti dilakukan oleh kewajibaan bertindak. 

Suatu teori umum mengenai administrasi harus mencukup prinsip-prinsip 

yang akan menjamin dilakukannya tindakan yang efektif (hal, 46-47) 
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 Sesungguhnya pengambilan keputusan itu sangat penting juga 

merupakan suatu kegiatan dalam manajemen yang paling kompleks dalam 

suatu organisasi. Bukan hanya keputusan-keputusan mengenai kebjaksanaan 

pokok yang rumit, tetapi juga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program, penempatan, dan penganggaran, merupakan titik-titik 

kritis terhadap mantapnya suatu kebijaksanan (Gortner et al dalam Salusus. 

200)                 

 
9.4. Apakah Pengambilan Keputusan Itu ? 

 Pengambilan keputusan. Ialah. Proses memilih suatu alternatif cara 

bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Proses itu untuk 

menemukan dan meyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini 

menegaskan bahwa pengambilan keputusan memerlukan satu seri tindakkan, 

membutuhkan beberapa langkah. 

 Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali 

kerangka yang tepat sudah diselesaikan keputusan harus dibuat (Brinckloe, at 

al, dalam Salusu. 2001) dengan kata lain keputusan, keputusan mempercepat 

pergerakan dan perubahan (Hill et al., dalam Salusu. 2001). Sehubungan 

dengan itu, pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua 

pengertian yaitu (1) penetapan tujuan yang merupakan terjemahan cita-cita 

dan aspirasi, dan (2) pencapaian tujuan melalui implementasinya (Inbar, 

dalam Salusu. 2001). Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan 

pelaksanaan dan berintikan hubungan kemanusiaan. 

  
9.5. Proses Pengambilan Keputusan         

 Pucuk pimpinan (top manajer) perlu memahami dan memiliki 

keterampilan, dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan atau 
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pembuatan kebijakan yang memungkinkan asas kesatuan perintah 

diwujudkan. Di lingkungan suatu organisasi pengambilan Keputusan dan 

atau kebijaksanaan yang ditetapkan pucuk pimpinan atau pimpinan unit / 

satuan kerja bawahannya, harus dirasakan sebagai keputusan bersama dan 

terarah pada kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan kelompok atau 

pribadi tertentu saja.  Model yang bermanfaat yang terkenal sebagai kerangka 

dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. 

Simon akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambil 

keputusan(lihat Tabel 9.1.) 

Tabel 9.1. Tiga Tahap Pengambil Keputusan 
Tahap Proses 
dalam  Peng-
ambilan Kepts 

 
Penjelasan 

 
Pemahaman 

Menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan  keputusan. Data 
mentah diperoleh diolah dan diperiksa untuk dijadikan pentunjuk 
yang dapat menentukan masalahnya. 

 
 
Perancangan 

Menemukan mengembangkan  dan menganlisis arah tindakan yg 
mungkindapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk 
memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan 
menguji apakah cara pemecahaan tersebut dapat dilaksanakan.   

Pemilihaan Memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. 
Pilihan ditentukan dilaksanakan.   

Sumber H. A Simon  dalam Sutabri,. 2003 

  

Tampilan pada tabel 9.1. diatas adalah model pengambilan keputusan ada 

hubungan dengan sistem informasi manajemen sebagai penunjang 

pengambilan keputusan. Hubungan tiga tahap model tersebut disajikan dalam 

tabel 8.2. berikut ini. 
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Tabel 9.2. Tiga Tahap Pengambilan Keputusan dalam Hubungannya          
dengan SIM 
Tahapan Proses 
Pengambilan 
Keputusan 

 
 Hubungan Dengan Sistem Informasi Manajemen 

 
 
 
 
Pemahaman 

Proses penyelidikan mengandung  pemerikasan data  baik dengan 
cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIM harus 
memberikan kedua cara tersebut. Sistem informasi harus meneliti 
semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai 
situasi yg jelas menuntut perhatian.Baik SIM maupun organisasi 
harus menyediakan salurn komunikasi untuk masalah yang 
diketahui dengan jelas agar sampai kepada organisasi tingkat atas 
sehingga masalh tersebut dapat ditangani.  

 
Perancangan 

SIM harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan 
memprakarsai pemecahan alternatif. Model harus membantu 
menganalisis alternatif  

 
 
Pemilihaan 

Sim menjadi paling efektif apabila hasil perancangan disajikan 
dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. 
Apabila telah dilakukan pemilihaan, peranan SIM berubah menjadi 
pengumpulan data  untuk umpan balik dan penilaian .   

 

 Tahapan yang dilaksanakan dalam pengambilan keputusan 

berhubungan dengan sistem informasi manajemen yang ditunjukan dalam 

tabel 9.2. Untuk  itu keputusaan atau kebijaksanaan perlu ditetapkan dengan 

mempergunakan masukan dari pihak-pihak yang terkait khususnya dari staf 

pimpinan sebagai perwakilan semua organisasi atau dengan mempergunakan 

data/informasi  dari bawah agar dirasakan sebagai keputusan / kebijakan 

bersama dengan demikian setiap anggota organisasi akan merasakan dan 

bertanggung jawab dalam melaksanakannya jangan sampai terjadi 

pengambilan keputusan yang bias perlu adanya informasi atau data yang 

tepat.untuk lihat tampilan diagram alir Gambar 9.2.  
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Gambar 9.1. Proses Pengambilan Keputasan ( Nawawi.,2000) 

  

Agar pengambilan keputusan sesuai yang di-inginkan oleh pimpinan 

organisasi atau perusahaan diperlukan untuk menghimpun data dan informasi 

yang berguna sebagai dasar untuk mendukung pengambilan keputusan. 

Tahapan awal melakukan identifikasi masalah dengan diketahui identifikasi 

masalah dicari data apa yang paling tepat yang berkaitan dengan masalah 

untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut diolah menjadi informasi sebagai 

bahan pertimbangan pimpinan organisasi mengambil keputusan. Proses alur 

pikir pengambilan keputusan selengkapnya disajikan dalam gambar 8.2. 
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Gambar: 9.2. Proses Penetapan pengambilan Keputusan 

 
 Tampilan Gambar 9.2. diatas menunjukan proses pengambilan 

kebijakan  ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan 

penetapan kebijakan dengan menekan umpan balik hasil keputusan. Nawawi 

(2000) menyarankan langkah-langkah sebagai berikut 

1. Pengenalan masalah / identifiasi masalah 

2. Pengembangan kreativitas dan alternatif pemecahan masalah 

3. Evaluasi alternatif-alternatif pemecahan masalah 

4. Pemilihan salah satu alternatif sebagai kebijakan / kebijaksanaan 

5. Implementasi kebijakan sebagai keputusan penyelesaian maslah 

6. Kontrol dan evaluasi 
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dan 
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7. Proses kebijakan pengulangan jika masalahnya serupa 

 Berdasarkan data atau informasi tersebut dalam pengambilan 

keputusan dikenal spekturm situasi pengambilan keputusan yang 

karateristiknya seperti terlhat dalam Table 6.1 sebagai berikut:  

 
Tabel 9.2. Karateristik Spektrum Situasi Pengambilan Keputusan  

NO Keputusan Terpogram Keputusan sebagain 
Terprogram 

Keputusan Tidak Terprogram 

1. Prosedurnya dapat di 
programkan secara 
kuantitatif  

Sebagian prosedur dapat 
sebagian lagi tidak dapat 
diprogramkan secara  
kuantitatif 

Prosedur tdk dpt diprogramkan secara 
kuantitatif  

2 Waktu singkat tanpa 
intuisi dan 
Pengalaman serta 
keyakinan pemimpin / 
manajer yang berbeda 

Waktu relative lama 
karena dapat terjadi  
pertantangan intuisi, 
pengalaman, keyakinan 
dalam pendapat 
pemimpin / manajer  

Waktu lama karena pertentangan intuisi, 
pengalaman dan keyakinan dalam 
pendapat  pimpinan / manajer 

3 Data sama, keputusan yg 
dihasilkan bersifat 
pengulangan 

Data sama, namun 
keputusan dpt 
Berbeda atau tidak sama  

Data berbeda, keputusan tidak mungkin 
sama 

4 Wewenang 
pimpinan/manajer tingkat 
menengah dan bawah 

Wewenang  pimpinan / 
manajer menengah dan 
atas  

Wewenang manajer / pimpinan atas dan 
menengah 

5 Data sama atau tetap 
untuk masalah yang sama 
pula 

Data utk setiap masalah  
sebagian sama, sebagian 
lagi berbeda  

Semua data  berbeda meskipun 
masalahnya sama 

Sumber : Nawawi, 2000 

 Karateristik spektrum situasi pengambilan keputusan tersebut akan 

menghasilkan keputusan yang berbeda-berbeda tingkat kepastian 

/ketepatnnya untuk dilaksankan. Tiga tingkat ketepatan/ kepastian tersebut 

terpangaruh oleh jenis data dan teknik pengolahan data yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan seperti; (i) Tingkat ketepatan/ kepastian 

tinggi, (ii) keputusan berisiko (iii) tidak memiliki kepastian. Selain itu 

pengambilan keputusan juga dipengaruhi (7) tujuh faktor namun ketujuh 
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faktor tersebut tidak sama mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

yaitu secara jelas dalam gambar 8.3.    

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.3. Tujuh faktor yang mempengaruhi  
                Keputusan dan Kebijaksanaan 

 

1. Kondisi yang menekan: sesuatu diluar diri pimpinan / manajemen 

mungkin saja tidak dapat dielakkannya, sehingga sebagai pengambil 

keputusan / pembuatan keputusan kebijakan tidak dapat lain daripada 

harus menyesuaikan keputusan/ kebijakannya dengan tekanan dari 

luar tersebut. 

2. Institusi peraturan: Pimpinan manajer dalam pengambil 

keputusan/pembuatan kebijakan dibatasi oleh bidang kerja organisasi 

atau unit / satuan kerja dalam kedudukannya sebagai organisasi. 
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3. Kepribadian dan Inteligensia: sifat-sifat atau karateristik kepribadian 

seorang pimpinan/ manajer sangat besar pengaruhnya terhadap 

kualitas keputusan/kebijakan yang ditetapkannya. 

4. Kualitas informasi / Data: Keputusan/ kebijakan yang ditertapkan 

oleh pimpinan/manajer tidak saja dipengaruhi oleh kecukupan data/ 

informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam spektrum pengambilan 

keputusan. 

5. Pertimbangan Politik: Pengaruh politik dalam negeri dan luar negeri  

menjadi pertimbangan 

6. Tingkat ketidak pastian: dalam mengambil keputusan atau kebijakan 

dilingkungan organisasi setiap pimpinan/ manajer dari yang tertinggi 

sampai level terbawah mengingkan keputusan yang tingkat 

ketepatannya yang tinggi agar tidak keliru dan gagal jika 

diimplemnetasikan. 

7. Nilai-nilai : Pemimpin / manajer yang berwewenang dan bertangung 

jawab dalam menetapkan keputusan dan kebijakan, pada hakikatnya 

adalah manusia sebagai makhluk yang normative yang mempunyai 

nilai dan pandangan dijadikan pedoman. 

 

9.7.Jenis Keputusan Manajemen Dan Kebutuhan Informasi  

 Kegiatan-kegiatan para menejerial  pada akhirnya berpuncak pada 

pengambilan keputusan penting dari manajer keputusan tersebut  di buat dari 

lapisan puncak organisasi, sedangkan untuk lapisan bawah biasnya bentuk 

keputusan yang berulang-ulang dan terstruktur, dan anlisanya cenderung 

baku  dengan menerapkan  suatu metode analisanya digunakan secara rutin 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 102

jenis informasi yang diperlukan untuk analisa sudah diketahui dan akan sama 

dengan keputusan.(Gambar 9.4)    

 

 

Gambar:9.4. Jenis-jenis Keputusan yang dibuat di dalam organisasi 
(Sumber George.M.Scott,. 2001) 

 
  
 Sistem informasi dapat segera dikembangkan guna melayani 

keperluan informasi untuk keputusan dari struktur yang lebih tinggi. Sifatnya 

mengulangi dari keputusan ini menjadikannya cukup bermanfaat untuk 

mengembangkan sistem informasi yang cukup efisien. Banyak keputusan 

yang sedemikian terstrukturnya sehingga dapat dilakukan, dan bahkan sering 

demikian, oleh program komputer. 

 Para manajer turut serta dalam situasi keputusan yang terprogram, 

yang mana mereka dapat memantau dan mengubah hasil keputusan 

terprogram  seperti kasus pemesanan  dalam pembelian, misalnya, seorang 

manajer  biasanya masih dapat mengubah keputusaan  dalam hal jumlah 
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item-item yang di pesan oleh program computer. Kemampuan pengubahan 

manajemen ini sangat penting karena seorang manajer bisa memiliki 

informasi yang lain yang tidak dimiliki oleh computer, misalnya manajer 

suatu perusahaan dibidang persediaan mungkin sangat sadar akan keperluan 

tambahan dari persediaan yang hal demikian tentunya tidak dipertimbangkan 

didalam algoritma computer.       

 

9.7.Teknik Pengolahan Informasi dalam Pengambilan Keputusan        

 Dalam pengambilan keputusan informasi sangat penting dengan 

mendapatkan informasi yang banyak dan beragam diharapkan pengambilan 

keputusan akan memperkecil tingkat ketidak berhasilan. Karena banyaknya 

informasi yang dibutuhkan teknik analisis dari data dan informasi, seringkali 

dengan banyaknya data dan informasi bisa memberikan keuntungan dalam 

pengambilan keputusan, namun dengan banyanya informasi dan data menjadi 

tekanan bagi manjer, untuk efektifnya suatu keputusan harus diukur beberapa 

aspek yaitu; 

1. Lengkap dapat mencakup seluruh aspek penting dalam persoalan 

2. Operasional dapat digunakan dalam praktek 

3. Tidak berlebihan dapat menghindari perhitungan berulang 

4. Minimum, agar lebih mudah meninjau secara komprehensif persoalan 

Untuk dapat terukurnya keputusan secara baik, maka perlu alat yang dipakai 

dalam memperoses informasi haruslah tepat. ada beberapa teknik manajemen 

dalam pengelolaannya informasi yang tepat dan perbedaan dalam fokus 

pengolahanya, terutama karateristik fokus pengolahaan data dan informasi , 

terdiri dari  EDP (Electronic Data system) dan MIS serta DSS ( Decision 

Support Sytem).   
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Tabel 9.3. Karateristik Teknologi Manajemen 

Kriteria EDP MIS DSS 

Fokus Data Informasi Keputusan 

Target 

Kelompok 

- Tingkat 
operasional 

- Manajer tengah 
atau atasan 

Seluruh tingkat 

Strategis - Dirancang untuk 
perspektif teknis 

- Oreiantasi pada 
aplikasi 

- Dirancang untuk 
perspektif 
organisasi 

- Oreiantasi fungsi 
bisnis 

- Dirancang utk 
perspektif 
manajer 

- Oreiantasi pada 
individu 

Operasi - Pengelolaan 
terpusat 

- Menekankan pada 
pengolahan  
transaksi 

- Optimasi dlm 
perangkat 
komputer 

- Prosedur 
structural 

- Pengolahan 
tersebar 

- Menekankan 
pada aliran 
informasi 
struktural 

- Optimasi dalam 
pelaporan 

- Prosedur semi 
struktural 

- Pengolahan local 
- Menekankan 

pada kemudahan 
bagi pemakai 
dan fleksibilitas 

- Optimasi 
terkendali dan 
inisiasi pemakai 

- Prosedur non 
structural  

Hasil Pelapaoran - Deklarasi 
- Ringkas 

- Baku 
- Interogatif 

- Intraktif-Iteratif   

Dasar Kerja - Kenyamanan - Efesiensi - Efektifitas 
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BAB X 

SISTEM PERENCANAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR  

 

10.1. Pentingnya Perencanaan Sumberdaya Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya 

alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk berbagai keperluan. 

Pertama, sebagai sumber bahan makanan utama, khususnya ikan yang 

menyediakan protein hewani serta berbagai aktivitas budidaya kelautan 

seperti tambak ikan, udang dan kerang. Kedua, karena wilayah pesisir sangat 

subur terutama daerah muara sungai menjadikan wilayah pesisir juga menjadi 

kawasan pemukiman sekaligus tempat pembuangan limbah.  Ketiga, wilayah 

pesisir juga menyediakan dukungan untuk aktivitas transportasi dan 

pelabuhan, baik untuk kepentingan perhubungan maupun perdagangan. 

Keempat, pemandangan alam yang indah di kawasan pesisir juga mendorong 

dan meningkatkan aktivitas industri, rekreasi dan pariwisata. 

Di balik peran strategis dan prospek yang cerah dari ekosistem pesisir dan 

lautan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir 

dan lautan memiliki berbagai kendala dan kecenderungan yang mengancam 

kapasitas berkelanjutan kedua ekosistem tersebut. Berbagai kasus seperti 

pencemaran perairan, kondisi tangkap lebih (overfishing) degradasi fisik habitat 

pesisir utama (mangrove dan terumbu karang); serta abrasi pantai menunjukkan 

berbagai indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan 

di Indonesia belum optimal dan berkelanjutan. Padahal karakteristik dan dinamika 

alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama 

lain, termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka ragam sumber daya alam 
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dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya 

terdapat dalam satu hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pembangunan 

sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat 

diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Apabila tidak dilakukan secara 

terpadu, jangankan dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan 

pembangunan nasional menuju masyarakat maju, adil dan makmur, besar 

kemungkinan yang diperoleh adalah musibah dari rusaknya lingkungan serta 

punahnya berbagai sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir dan lautan. 

Dengan kondisi diatas, tantangan pengelolaan wilayah pesisir di masa depan 

tidak mungkin dapat diatasi hanya dengan pendekatan sektoral dengan 

mementingkan tujuan jangka pendek. Sebagai alternatif, suatu cabang ilmu yang 

baru, bukan saja di Indonesia tetapi juga di tingkat dunia, dikenal dengan nama 

pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management 

atau disingkat ICZM) merupakan upaya pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam 

dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan 

penilaian menyeluruh, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan dan kemudian 

merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai 

pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Disamping itu, pengelolaan wilayah 

pesisir secara terpadu juga mengandung keterpaduan perencanaan sektor secara 

horizontal; keterpaduan perencanaan secara vertikal; keterpaduan ekosistem darat 

dan laut; keterpaduan sains dan manajemen serta keterpaduan antar negara.  

Keterpaduan perencanaan secara sektoral sangat berperan dalam 

pengelolaan wilayah pesisir. Dalam pengelolaan wilayah pantai apakah akan 

berjalan sesuai dengan strategi, tujuan dan sasaran atau tidak, akan sangat 

bergantung kepada siapa dibalik pengelolanya. Keterpaduan secara sektoral berarti 

bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab (The Man) antar 

sektor secara horizontal atau antar instansi pada tingkat tertentu. Dalam hal ini 

instansi pemerintah dengan swasta bersama-sama dalam memadukan perencanaan 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 107

pengelolaan hulu, sektor pariwisata, perhubungan laut, industri maritim, 

pertambangan lepas pantai dan sektor konservasi laut. Keterpaduan perencanaan 

secara vertikal dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai 

tingkat Desa harus terlibat dalam kebijakan dan perencanaan pengelolaan 

sumberdaya perikanan, kelautan dan pesisir. Keterpaduan ekosistem dalam 

pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan diprioritaskan menggunakan kombinasi 

pendekatan batas ekologis misalnya daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah 

administratif Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai basis perencanaan 

sehingga dampak dari kegiatan DAS perlu diperhitungkan dalam pengelolaan 

perikanan, terumbu karang, hutan pantai, dan lain-lain. 

Sedangkan dari sudut pandang keilmuan dalam pengelolaan wilayah pesisir 

hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (interdiciplinary 

approach) yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, teknik, sosiologi, hukum, ekologi 

dan lainnya yang relevan, karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem 

sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut perlu didasarkan pada input data dan informasi yang 

valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil 

keputusan, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik sosial, ekonomi, 

budaya, kelembagaan dan bio-geofisik lingkungan setempat. Pada pendekatan 

keterpaduan antar negara adalah bertitik tolak dari pengelolaan pesisir di wilayah 

perbatasan negara tetangga. Untuk itu perlu diintegrasikan kebijakan dan 

perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir masing-masing negara tersebut, antara 

lain mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdya pesisir yang 

bersifat lintas negara.  

Selain aspek keterpaduan dalam berbagai hal, proses pengelolaan ini 

dilaksanakan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap 

aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir 

(stakeholders) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir 
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yang mungkin ada. Sampai saat ini pengelolaan wilayah pesisir terkesan tumpang 

tindih kepentingan, beberapa instansi yang merasa mempunyai kewenangan untuk 

mengelola daerah/wilayah pesisir membuat peraturan pengelolaan sumberdaya 

pesisir sesuai dengan kepentingannya. Pengaturan yang demikian tentu akan 

melahirkan ketidak pastian hukum bagi kalangan yang berkepentingan dengan 

wilayah pesisir terutama dunia usaha.  

Berlakunya Undangan Otonomi Daerah yang telah di revisi menjadi 

Undangan-Undang Otonomi Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan otonomi pengelolaan 

sumberdaya wilayah pesisir yang tercantum pada Ps 18 (Kewenangan Pemerintah 

Daerah ini meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan 

sumberdaya alam dan tanggung jawab melestarikannya). Otonomi pengelolaan 

wilayah pesisir tersebut telah menimbulkan perbedaan penafsiran, dimana sebagian 

Pemda menerjemahkan seolah-olah kewenangan tersebut sebagai kedaulatan. 

Pelaksanaan otonomi ini masih berbenturan dengan penerapan undang-undang 

beserta paraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang mengatur tata ruang 

pengaturan wilayah pesisir menyatakan bahwa pengaturan wilayah pesisir 

dilaksanakan secara terpusat (UU No.24/92 ps 9). Belum lagi pengaruh hukum adat 

yang masih dipegang teguh oleh penganutnya di beberapa tempat, serta masih 

banyak undang-undang dan peraturan lain yang mengatur pemanfaatan wilayah 

pesisir secara sektoral semakin menambah daftar ketidak sinkronan pengelolaan 

wilayah pesisir. Kompleksitas ini tentunya menambah urgensi pelaksanaan 

perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. 

Hal ini diharapkan Pemerintah di Level Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat 

melakukan perencana yang terpadu dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait. 

Keterpaduan perencanaan sumberdaya wilayah pesisir di level Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dapat di jelaskan pada Tabel 10.1. 
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Tabel 10.1 : Lembaga-lembaga yang Terkait dengan Pengelolaan Kawasan Pesisir 
 

No 

 

Kegiatan 

Pembangu

nan 

F U N G S I   M A N AJ E M E N 

Pengumpula

n dan 

Penyediaan 

Informasi 

Perencanaan Impleme

ntasi 

Pemanta

uan dan 

Evaluasi 

Sanksi/ 

Hukum 

Pendanaan Pengatur

an / 

Pengenda

lian 

Pajak dan 

Retribusi 

1 Perikanan 

Tangkap 

DJP, BPS, 

DKP, PT dan 

LP 

DJP, 

BAPPEDA 

DJP, 

Koperasi, 

Ktr 

Imigrasi, 

Swasta 

DJP, 

BPPL, 

DKP 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan, 

BKPM 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

DJP, 

Bappedal, 

Aparat 

Keamanan 

Kantor 

Pajak, dan 

Dispenda 

2. Perikanan 

Budidaya 

DJP, BPS, 

DKP, LP 

DJP, BPAP, 

LP, Bappeda, 

BKPM, KLH 

DJP, 

Koperasi, 

Dep 

Perdag 

DJP, 

BPAP, 

Diskan 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan, 

BKPM 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

DJP, 

Bappedal, 

Aparat 

Keamanan 

Kantor 

Pajak, dan 

Dispenda 

3. Pariwisata Dit Parpostel, 

BPS, 

Meninfo, 

Aparat 

Keamanan, 

PHPA, Dinas 

Pariwisata 

Dit Parpostel 

Dephub, 

Bappeda, 

BKPM, 

MenLH 

Dit 

Parpostel, 

Bappeda, 

Imigrasi, 

Stasta.  

Dit 

Parpostel, 

Dishut 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan, 

BKPM 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

DJP, 

Bappedal, 

Aparat 

Keamanan 

Kantor 

Pajak, dan 

Dispenda 

4 Kehutanan Dephut, BPS, 

PHPA, 

Perhutani, 

Dishut 

Dephut, 

BKPM, 

Depdag, 

Perhutani 

Dephut, 

BKPM, 

Perhutani, 

Swasta 

Dep. 

Kehutana

n, 

Perhutani, 

Dishut 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan, 

BKPM 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

DJP, 

Bappedal, 

Aparat 

Keamanan 

Kantor 

Pajak, dan 

Dispenda 

5 Pertanian Deptan, BPS, 

Bulog, PT, 

LP, Dinas 

Pertanian 

Deptan, 

Bulog, 

Depdag, 

MenLH 

Deptan, 

Ditjen 

POM, 

Bulog, 

Pemda 

Deptan, 

Bulog, 

Depdag, 

Koperasi 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan, 

BKPM 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

DJP, 

Bappedal, 

Aparat 

Keamanan 

Kantor 

Pajak, dan 

Dispenda 

6 Industri Dep. 

Perdagangan, 

BPS,  

Depdag, 

BKPM, 

MenLH 

Depdag, 

Bappeda, 

Pemda 

Depdag, 

Bappeda, 

Pemda 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan, 

BKPM 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

DJP, 

Bappedal, 

Aparat 

Keamanan 

Kantor 

Pajak, dan 

Dispenda 

7 Pertamba

ngan 

SDM&E, 

BPS, 

Pemda, PT, 

LP 

BKPM, 

MenLH, 

SDME 

BKPM, 

Pemda, 

SDME 

Bappeda

, Pemda, 

SDME 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan,  

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

Bappeda

l, Aparat 

Keaman

an 

Kantor 

Pajak, 

dan 

Dispenda 

8 Perhubun

gan 

Dephub, 

Pemda, 

Meninfo, 

PT, LP 

BKPM, 

Men LH, 

Dephub 

BKPM, 

Pemda, 

Dephub 

Bappeda

, Pemda, 

Dephub 

Pengadilan, 

Aparat 

Keamanan,  

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

Bappeda

l, Aparat 

Keaman

an 

Kantor 

Pajak, 

dan 

Dispenda 

9 Pemukim Menpera, BKPM, BKPM, Bappeda Pengadilan, Bank, Bappeda Kantor 
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an Pemda, 

Meninfo, 

Media 

Massa 

MenLH, 

Menpera 

Pemda, 

Menpera 

, Pemda, 

Menpera 

Aparat 

Keamanan,  

Koperasi, 

Swasta 

l, Aparat 

Keaman

an 

Pajak, 

dan 

Dispenda 

10 Aktivitas 

Jasa 

Dispenda, 

Media 

massa 

Bappeda Pemda, 

Swasta 

Pemda, 

Dispend

a 

Aparat 

Keamanan 

Bank, 

Koperasi, 

Swasta 

Bappeda

l, Aparat 

Keaman

an 

Kantor 

Pajak, 

dan 

Dispenda 

Sumber: Departemen Kelautan Dan Perikanan RI 2004 

 

Salah satu ruang untuk menerapkan konsep pengelolaan wilayah pesisir 

secara terpadu adalah dengan melembagakan konsep Integrated Coastal Zone 

Management yang lebih dikenal dengan ICZM ke dalam sistem perencanaan yang 

ada baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan pelembagaan tersebut, semua 

kebaikan dari suatu perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu 

dapat terwujud dengan lebih ’pasti’ dan sistematis. Meskipun demikian tentunya 

selain peluang, pelembagaan ICZPM juga menghadirkan berbagai tantangan dan 

permasalahan yang harus diatasi. Sebagai contoh, berbagai konflik kepentingan baik 

antar instansi pemerintah (sektoral) maupun nasional dan regional membutuhkan 

penangangan yang serius. Belum lagi, keserasian antara konsep ICZPM dengan 

mekanisme perencanaan yang sudah ada juga membutuhkan suatu pemikiran yang 

mendalam. Oleh karena itu, agar sistem  Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir 

tersebut tidak merusak atau menggantikan bentuk dan mekanisme perencanaan yang 

sudah ada, untuk itu perlu dilakukan, sistem perencanan yang dapat memberikan 

gambaran informasi sumberdaya wilayah pesisir. 

 
10.2. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir  

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu adalah pengelolaan pemanfaatan 

sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environment services) yang terdapat di 

kawasan pesisir. Dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (conprehensive 

assessment) tentang kawasan pesisir berserta sumberdaya alam dan jasa lingkungan 
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yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan dan 

kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna 

mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. proses pengelolaan ini 

dilaksanakan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap 

aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir 

(stakeholders) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir 

yang mungkin ada. (Sorensen and McCreary dalam Dahuri, 1999). 

10.2.1.Urgensi Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir  

Indonesia memiliki banyak kawasan pesisir dan lautan dengan potensi 

pembangunan yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah luar Jawa lainnya belum banyak 

tersentuh aktivitas pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang dapat menyeimbangkan 

tingkat pemanfaatan sumberdaya antar wilayah. Selain itu diperlukan pendekatan 

pengelolaan yang tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi di Kawasan Barat 

Indonesia (KBI) khususnya Pantai Utara Jawa. Berdasarkan karakteristik dan 

dinamika kawasan pesisir dan lautan, potensi dan permasalahan pembangunan dan 

kebijakan pemerintah untuk sektor kelautan dan pesisir yang telah diuraikan 

sebelumnya maka pencapaian pembangunan kawasan pesisir dan lautan secara 

optimal dan berkelanjutan tampaknya hanya dapat dilakukan dengan pengelolaan 

wilayah pesisir secara terpadu.  

Ada 3 (tiga) alasan pokok, pentingnya perencanaan wilayah pesisir terpadu  

yang sekaligus menggambarkan kebutuhannya yaitu : 

1. Secara empiris terdapat kaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar 

ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antar kawasan dengan lahan 

atas dan laut lepas.  
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2. Biasanya terdapat dua atau lebih macam sumberdaya alam dan jasa-jasa 

lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. 

3. Dalam kawasan pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok 

masyarakat yang memiliki ketrampilan/keahlian dan kesenangan bekerja 

yang berbeda, seperti petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut; 

pendamping pariwisata; industri dan kerajinan rumah tangga dan 

sebagainya.  

Adapun keunggulan dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah:  

1. Pembangunan berkelanjutan; 

2. Meminimalkan dampak negatif; 

3. Mengurangi ketidakpastian; 

4. Meningkatkan kualitas kehidupan; 

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

10.2.2. Proses Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir   

Kawasan pesisir menjadi magnet bagi pembangunan wilayah pesisir karena 

daerah tersebut menjadi daya tarik dan konsentrasi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Kawasan pesisir banyak dijadikan kawasan hunian, industri dan pariwisata 

dan kawasan komersil lainnya. Selain itu, tekanan kawasan pesisir yang berasal dari 

migrasi penduduk yang datang dari kawasan lain menuju kawasan pesisir juga 

menambah kompleksitas pengelolaan kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan pesisir 

terpadu merupakan suatu proses yang berkesinambungan, interaktif, adaptif dan 

partisipatif dan terdiri dari serangkaian tugas yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai serangkaian tujuan yang ditetapkan.  

Dalam melakukan perencanan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu 

beberapa pertimbangan berikut perlu dilakukan, antara lain: 



 
 

Sistem Informasi Manajemen                                               
 
                            

 113

1. Dimensi Integrasi 

Di wilayah pesisir berbagai kepentingan dari berbagai pihak saling bertemu 

menghadirkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, ada beberapa dimensi 

integrasi yang perlu diperhitungkan seperti : 

a. Integrasi antar sektor : merupakan integrasi dari berbagai sektor yang 

terlibat dalam integrasi berbagai sektor pesisir dan lautan (horisontal) dan 

integrasi antara sektor kelautan dengan sektor berbasis ke daratan yang 

mempengaruhi lingkungan pesisir dan lautan. Integrasi antar sektor juga 

memperhitungkan konflik antara berbagai institusi pemerintah pada sektor-

sektor yang berbeda. 

b. Integrasi antar pemerintah : merupakan integrasi antar pemerintah di 

berbagai tingkat pemerintahan seperti nasional, provinsial, dan pemerintah 

daerah yang memiliki peran yang berbeda dan melayani kebutuhan publik 

yang berbeda. Harmonisasi antara kebijakan pusat dengan daerah masih 

sering tidak terpakai.  

c. Integrasi tata ruang (spasial) : merupakan integrasi antara daratan dan 

lautan, mengingat ada kaitan erat antara aktivitas berbasis ke daratan dan 

apa yang terjadi dengan kelautan, termasuk kualitas air, produktivitas ikan, 

dan sebagainya. Sistem kepemilikan dan administrasi pemerintahan yang 

berbeda sering menjadi masalah dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan 

kebijakan. 

d. Integrasi ilmu pengetahuan : merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu 

yang berbeda merupakan hal yang penting bagi pengelolaan pesisir dan 

lautan. Meskipun para ilmuwan bermanfaat dalam menyediakan informasi 

bagi pengelola pesisir dan kelautan, namun sering sekali sedikit 

berkoordinasi. 
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e. Integrasi internasional : merupakan integrasi antar negara yang dibutuhkan 

bila ada persengketaan internasional mengenai produksi penangkapan ikan, 

polusi lintas batas, jalur pelayaran dan sebagainya. 

2.  Permasalahan Pengelolaan 

Dari implementasi perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu, 

permasalahan integrasi horisontal dan vertikal merupakan tantangan terbesar, 

karena dibutuhkan dari komitmen sampai dengan berbagi kekuasaan. Integrasi 

yang dipaksakan memiliki biaya politik tersendiri. Oleh karena itu dibutuhkan 

keterampilan negosiasi, membangun koalisi dan menangani resolusi konflik.  

3. Permasalahan Batas 

Daerah pesisir biasanya ditentukan berdasarkan suatu proses politik yang secara 

eksplisit atau implisit dikelaola seperti satu unit tersendiri. Dalam hal 

pengelolaan batas wilayah kerap ditemukan adanya beberapa ekosistem dalam 

wilayah pesisir, berbagai jurisdiksi pemerintahan, berbagai potensi pemanfaatan 

area pesisir. Oleh karena itu, sistem pengelolaan pesisir merupakan suatu sistem 

hubungan antara 1) orang yang tinggal, memanfaatkan atau berkepentingan 

dengan lingkungan pesisir; 2) pembuat kebijakan dan manajer yang keputusan 

dan tindakannya mempengaruhi perilaku orang pesisir; 3) anggota komunitas 

ilmiah yang mempelajari lingkungan pesisir dan ilmuwan sosial yang 

mempelajari perilaku manusia di daerah pesisir. 

4. Permasalahan Lokal & Regional 

Dimensi global dan regional dari dampak tindakan dan kebijakan lingkungan 

yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir perlu dikenali dan 

dipertimbangkan. pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu pada skala nasional 

harus mencapai keberlanjutan secara keseluruhan. Saat ini kebanyakan tindakan 

lokal dan nasional kurang berhubungan dengan sasaran global dan sebagian 
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besar merupakan perpanjangan dari pendekatan konvensional permasalahan 

lingkungan pesisir. 

5. Transparansi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan 

Kebijakan harus dikembangkan dengan cara yang mampu mendorong diskusi 

yang terbuka, mengingat infomrasi dan analisa yang berdampak pada 

pengambilan keputusan harus mengutamakan kepentingan publik. Pemerintah 

seharusnya membangun prosedur yang menginformasikan para pemangku 

kepentingan untuk terlibat dalam penyesuaian dan persetujuan hal-hal yang 

berhubungan dengan pengelolaan pesisir. 

10.2.3. Pendekatan Perencanan Pembangunan Wilayah Pesisir   

Beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan pendekatan pengelolaan wilayah 

pesisir yang terpadu adalah sebagai berikut : 

1. Strategi inter-sektoral 

Agenda 21 mendorong negara-negara untuk mengembangkan atau memperkuat 

mekanisme koordinasi yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir dan lautan 

secara terintegrasi dan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat nasional 

mapun regional, serta memperkuat atau mendirikan komisi kelautan nasional 

untuk mengkatalisasi dan mengkoordinasikan riset yang dibutuhkan. Entitas dan 

pengelolaan pesisir yang terpadu sebaiknya berada pada tingkat birokrasi yang 

paling tinggi sehingga dapat mengharmonisasikan tindakan-tindakan sektoral; 

upaya tersebut harus didanai dan didukung oleh SDM yang terpisah; serta aspek 

perencanaannya harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. 

2. Perangkat Penetapan Kebijakan 

Proses penetapan kebijakan untuk pengelolaan lingkungan pesisir yang 

terintegrasi merupakan suatu siklus yang membutuhkan waktu dan beberapa 

fase. Setiap siklus menunjukkan identifikasi masalah, perencanaan, 
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implementasi dan evaluasi. Setiap fase tersebut dapat terdiri dari berbagai 

langkah. 

3. Persyaratan Kapasitas untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu 

Terdapat banyak jenis kapasitas baik di tingkat lokal, regional dan nasional yang 

dibutuhkan untuk pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan sukses, 

antara lain kapasitas hukum dan administratif, kapasitas keuangan, kapasitas 

teknis dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 

4. Perangkat Pengumpulan Informasi 

Kebutuhan informasi akan tergantung pada tempat dan negara dimana ada 

permaslaahan wilayah pesisirnya. Tipe informasi yang berbeda dibutuhkan pada 

tahap-tahap pengelolaan wilayah terpadu yang berbeda. Pengumpulan data 

ditujukan untuk memahami wilayah pesisir dari segi proses fisik, biologis, kimia 

dan geologis, konsep kesehatan pesisir dan keanekaragaman hayati; ekosistem, 

iklim variability, fungsi ekosistem pesisir, dan lain-lain. 

5. Teknik Pengelolaan Pesisir 

Terdapat sejumlah perangkat dan teknis  pengelolaan perencanaan terpadu yang 

tersedia untuk kerangka pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, antara lain:  

� Zonasi : pembagian wilayah pesisir ke dalam wilayah geografis untuk tujuan 

pengelolaan. 

� Set back lines and exclusionary zones : pelarangan pembangunan di 

sepanjang tepi laut untuk mencegah erosi. 

� Wilayah yang terlindungi: wilayah darat dan laut yang secara khusus 

ditetapkan untuk dilindungi, misalnya karena adanya flora, fauna, habitat 

atau ekosistem yang memiliki kelangkaan. 

� Perencanaan Daerah Khusus: dimana perencanaan dan pengelolaan suatu 

wilayah yang ditetapkan sebagai satu unit. 
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� Hak Akuisisi, kemudahan dan pengembangan: metode dimana pemerintah 

mampu mengendalikan bagian wilayah pesisir melalui pembelian. 

� Izin Pesisir : hukum mensyaratkan adanya aturan/izin bagi siapa saja yang 

akan melakukan aktivitas di daerah pesisir. 

10.3. Sistem Operasional Perencanan Sumberdaya Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir mempunyai ekosistem secara keseluruhan adalah ekosistem 

yang dinamik dan mempunyai kemampuan regenerasi, apabila dibiarkan saja 

mekanisme alami akan mempertahankan keseimbangan (equilibrium) antara 

kehidupan hayati dengan lingkungannya. Namun demikian, terdapat batas-batas 

dimana ekosistem pesisir tidak mampu untuk mempertahankan integrasinya akibat 

tekanan dari luar. Secara khusus tekanan-tekanan yang berasal dari kegiatan manusia 

sangat mengancam keutuhan ekosistem pesisir.  

Keberadaan manusia di wilayah pesisir sebenarnya sudah merupakan satu 

bentuk dari tekanan itu sendiri. Wilayah pesisir di Indonesia merupakan sebagian 

dari tempat-tempat yang menarik untuk dijadikan tempat tinggal baik secara 

ekonomi maupun estetika. Sumberdaya yang ada di wilayah pesisir menyediakan 

banyak peluang-peluang kerja dan tempat berekreasi. Kepadatan penduduk 

merupakan hal lain yang dapat memberikan tekanan bagi wilayah pesisir, 

penggunaan sumberdaya yang terbatas oleh banyak orang akan mengakibatkan 

terlampauinya daya dukung dari wilayah tersebut.  

Pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan manuasia terhadap pesisir dapat 

berdampak sangat luas dan bersifat jangka panjang. Aktifitas manusia dapat 

mempengaruhi proses-proses alami di pesisir dan mengganggu kemampuan 

ekosistem dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan fungsinya. Akumulasi 

dampak tersebut dapat memperburuk kondisi pesisir. Namun demikian sampai 

sekarang dampak komulatif dari kegiatan pembangunan di wilayah pesisir tidak 
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dipandang sebagai masalah yang serius karena secara umum tekanan manusia dan 

kegiatan pembangunan tersebut belum melebihi kapasitas asimilasi sistem alam. 

 Dengan meningkatnya populasi dan keragaman kegiatan pembangunan, 

dalam jangka panjang akumulasi dampak tersebut akan semakin nampak nyata. 

Semakin banyak kegiatan pembangunan yang diijinkan di suatu kawasan pesisir dan 

semakin terpusat pada kawasan-kawasan yang menjanjikan secara ekonomis dan 

keuntungan, maka akumulasi tersebut akan semakin besar. Oleh sebab itu dalam 

pembangunan wilayah pesisir sistem perencana pembangunan wilayah pesisir 

haruslah terpadu dengan memperhitungkan ekologis, ekonomi, sosial dan 

kelembagaan. 

 
 

10.3.1. Sistem Perencanan Sumberdaya Pesisir Pendektan dimensi 

Ekologis 

  Melalui perencanaan pembangunan wilayah pesisir dengan 

pendekatan dimensi ekologis, wilayah pesisir terdiri hutan mangrove, 

estuaria, padang lamun, trumbu karang ekosistem tersebut haruslah tejamin 

kelestariannya dengan cara melakukan alokasi sumberdaya yang efisien dan 

efektif. Sistem perencanaan pembangunan wilayah pesisir terlebih dahulu 

menguraiakn fungís-fungsi perencanaan sumberdaya wilayah pesisir yang 

mencakup sistem informasi ekosistemnya dengan melakukan identifikasi 

kondisi ekosistem selanjutnya dilakukan analisis potensi sumberdaya tersebut 

hasildari analisis tersebut sebagai input data untuk ditindak lanjuti menjadi 

sistem informasi ekosisitem. 

 Sistem perencanan sub ekologi  harus berpegang pada keputusan yang 

diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, keputusan 

yang dianggap layak untuk dilaksanakan adalah keputusan yang didasarkan 
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atas sistem perencanaan berdasarkan data dan informasi yang telah melalui 

analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.1.Sistem Perencanan Ekologis Sumberdaya Pesisir 
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 Tampilan gambar 10.1. diatas suatu sistem perencanaan ekosistem 

sumberdaya wilayah pesisir. Sistem perencanan dimensi ekologis di gunakan 

untuk memberikan gambaran secara utuh kondisi ekologis berupa potensi dan 

tingkat kerusakannya. Selama ini informasi secara terus menerus data-data 

yang didapat tidak secara menyeluruh namun hanya sebatas parsial saja. Data 

data yang ada untuk dijadikan informasi berupa, Luasan hutan mangrove, 

estuaria, padang lamun, trumbu karang, dan habitat hayati lainnya. 

Pengambaran data haruslah lebih rinci dan terstruktur 

 

10.3.2.Sistem Perencanan Sumberdaya Pesisir Pendektan dimensi 

Ekonomi. 

Wilayah pesisir selain mempunyai ekosistemnya yang beragam, 

wilayah pesisir menyediakan pula potensi ekonomi. Pengelolaan sumberdaya  

wilayah dalam pemanfaatannya haruslah tetap mempertimbangan daya 

dukung ekonomi dan meminimumkan dampak pemanfaatan ekonomi 

terhadap sumberdaya wilayah pesisir serta menjamin keberkelanjutan 

ekosistem sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu perlu sistem perencanan 

sub ekonomi terpadu dengan tetap mempertimbangankan kaidah-kaidah 

keberkelanjutan.. 

Dengan pendekatan, dimensi sosial ekonomi, pemanfaatan 

sumberdaya wilayah pesisir dan laut, dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Sehingga perencanan terpadu dapat mengakumulasi dan mengalokasikan, 

sektor-sektor wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan, sehingga tercapai 

secara efisien dan efektif. Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dapat 

meningkatkan kesjahteraan masyarakat serta mendorong meningkatkan 
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invesatsi, dan meningkatkan kontribusi yang lebih baik untuk perekonomian 

daerah, Selengkapnya disajikan dalam gambar 10.2. beikut ini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2. Sistem Perencana Dimensi Ekonomi 
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10.3.3. Sistem Perencanan Sumberdaya Pesisir Pendektan dimensi  

Sosial Budaya. 

Sistem Perencanan Pembangunan wilayah pesisir terpadu perlu tetap 

memperhatikan karateristik masyarakat, terutama agama dan adat istiadat 

masyarakat setempat serta aturan – aturan yang telah ada (kearifan lokal). Di 

kalangan masyarakat pesisir, di dorong untuk lebih berperan, termasuk 

peranan dalam pengawasan dan menata lingkungan di kalangan masyarakat 

pesisir,  

 Dalam perencanan dimensi sosial budaya yang menjadi prinsip dasar 

untuk keberhasilan sistem perencanan dimensi sosial adalah lebih 

mengedepankan modal sosial di dalam masyarakat pesisir. Modal sosial yang 

dimaksud adalah bagaiman membangun kepercayaan masyarakat bahwa 

barang-barang publik atau hak milik publik memberikan keuntungan yang 

sama tanpa melihat starta sosial dari masyarakat itu syarat tumbuhnya modal 

sosial itu yaitu (i) kepecayaan bersama, untuk tercapainya kepercayaan 

bersama adalah: a, munculnyan partisipasi dalam pembuatan keputusan 

secara itensif, b, partisipasi dalam implementasi kegiatan, c, partisipasi dalam 

keuntungan. 

 Selain itu perencanaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir perlu 

mempertimbangkan dalam aspek pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir 

perlu mendorong masyarakat pesisir dalam pemanfatan sumberdaya pesisir 

lebih mengedepankan pemakian teknologi yang ramah lingkungan. Dengan 

pendekatan sosial budaya sekaligus pengunanan teknologi yang dipakai 

adalah teknologi yang ramah terhadap lingkungan dan meminimumkan 

kerusakan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan serta menjamin kelestrian 
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dan kebekelanjutan produksi sumberdaya wilayah pesisir dan lutan secara 

terus menerus selengkapnya di gambarkan dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.3. Sistem Perencana Sumberdaya Wilayah Pesisir 
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10.3.4. Sistem Perencanan Sumberdaya Pesisir Pendekatan dimensi  

Kelembagaan. 

 Pembangunan sumberdaya wilayah pesisir tidak terlepas dilepaskan 

dari makna UU No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo UU no. 

17/1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Dalam UU tersebut ditetapkan 

konsep Wawasan Nusantara yang menjadi dasar bagi penetapan batas 

wilayah perairan Indonesia. Undang-undang ini dikeluarkan dengan 

pertimbangan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, 

serta lautan yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan 

yang bulat. Sesuai dengan konsep wawasan nusantara tersebut, laut wilayah 

Indonesia adalah lajur laut selebar 12 mil laut yang garis luamya diukur dari 

garis dasar dari titik terluar dari pulau terluar di wilayah kepulauan Indonesia. 

Selain itu, dalam UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, ditetapkan 

pula kewenangan untuk mengelola wilayah dasar perairan beserta segenap 

sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya sampai kedalaman 200 

meter. Sedangkan melalui UU No 5 Tahun 1983, Indonesia menetapkan 

kedaulatannya untuk mengelola perairan ZEE. Perairan ZEE adalah jalur laut 

yang berbatasan dengan laut wilayah Indonesia dengan batas terluar adalah 

200 mil laut, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di perairan 

ZEE ini, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi 

dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan 

non-hayati yang terkandung di dalamnya (Rohmin, 1999). 

 Di bidang lingkungan hidup, pengembangan peraturan dan 

perundang-undangan mulai tampak setelah ditetapkan UU No. 4/1982 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemanfaatan sumber 
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daya lingkungan secara berkelanjutan, pemeliharaan ekosistem dan 

pengendalian dampak lingkungan dan kehidupan manusia diatur dalam UU 

ini. UU no. 4/1982 mensyaratkan perlunya analisis dampak lingkungna yang 

mulai dikembangkan pada tahun 1982. Melalui PP 51/1993 kegiatan analisis 

dampak lingkungan diatur dan diberi kekuatan hukum, dan pada tahun 1990 

dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). UU No. 

5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang 

berkelanjutan sesuai dengan UU No. 4/1982. Undang-undang ini menetapkan 

perlunya konservasi segenap sumber daya alam dan ekosistem yang terkait, 

serta pemanfaatan yang berwawasan lingkungan. UU no. 24/1992 tentang 

Tata Ruang mengatur pengelolaan segenap ruang udara, daratan dan laut 

dalam konteks spasial. UU ini sangat penting dalam pengelolaan wilayah 

pesisir dan lautan Indonesia di masa datang, karena sampai saat ini belum ada 

peraturan yang mengatur secara khusus tentang tata ruang di wilayah pesisir 

dan lautan.  

 Kapasitas kelembagaan adalah kemampuan suatu lembaga 

untuk berdasarkan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan dalam wujud satu atau beberapa 

kegiatan sesuai dengan peran dan peranannya serta kompetensinya. 

Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi upaya 

intensifikasi dan diversifikasi kegiatan kelembagaan sehingga kemampuan, 

peran dan peranan kelembagaan menjadi lebih baik sehingga tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai dapat terwujud. Peningkatan dan pengembangan kapasitas 

kelembagaan akan merujuk pada kapasitas dalam fungsi statis dalam suatu 
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kelembagaan (tata kelembagaan) dan fungsi dinamis dari suatu kelembagaan 

(mekanisme kelembagaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.4.Sistem Perencanan Kelembagaan Sumberdaya Pesisir 
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