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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadapan Tuhan Yang maha 
Kuasa, maka penulisan Modul Ajar Sistim Informasi Manajemen Hotel, ini dapat 
diselesaikan.  Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar- besarnya kepada Ir. Ever N Slat, MT selaku Direktur 
Politeknik Negeri Manado yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
menyelesaikan modul ini.  Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Wakil 
Direktur Bidang Akademik Dra. Maryke Alelo, MBA yang juga telah 
memberikan kesempatan yang sama bagi kami dosen di jurusan pariwisata untuk 
mengembangkan berbagai bahan ajar termasuk modul ajar.  

Penyusunan modul ajar ini dimaksudkan sebagai salah satu pegangan bagi 
Mahasiswa dan Dosen pengajar mata kuliah Sistim Informasi Manajemen Hotel di 
Jurusan Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang memadai untuk 
mata kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk mata kuliah ini 
yang tersedia di Perpustakaan Politeknik Negeri Manado.  

Materi bahan ajar ini terdiri dari 6 topik yang meliputi : Topik 1.  Konsep 
Dasar Sistim Informasi Manajemen.  Topik 2. Peranan SIM dalam Kegiatan 
Manajemen.  Topik 3. Sistim Informasi sebagai Pendukung Proses Manajemen.  
Topik 4. Evaluasi Sistim Informasi Manajemen (SIM).  Topik 5. Sistim Informasi 
Berbasis Komputer (Computer Based Information System/CBIS), dan Topik 6. 
Sistem Aplikasi Hotel.  Modul ajar Sistim Informasi Manajemen Hotel ini disusun 
dengan maksud agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga akan 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang Sistim Informasi 
Manajemen Hotel.  

Akhirnya modul ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 
kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan oleh tim penyusun untuk 
perbaikan dikemudian hari.  Semoga modul ajar Sistim Innformasi Manajemen 
Hotel ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen  dan pihak-pihak lainnya yang ingin 
untuk mempelajari serta mendalami lebih jauh.  Terima kasih.   
           
       

 
 

     Manado,   Desember 2018   
 
 
 
Tim Penyusun 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

Kedudukan modul ini lebih mengarah ke fungsi dan kegunaan modul, 

dengan melihat ketercapaian penguasaan materi sebelumnya. Pemahaman 

terhadap proses pembelajaran meteri sebelumnya. Sebelum mempelajari isi modul 

ini mahasiswa diharapkan sudah menguasai materi-materi tentang Manajemen dan 

Front Office.        

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1   

Peta Kedudukan Modul Sistem Informasi Manajemen Hotel 
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Pengantar Manajemen 

Front Office 1 
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DESKRIPSI MODUL 

 

A. Standart Kompetensi 

Setelah mempelajari keseluruhan isi modul ini mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan penggunaan system informasi manajemen perhotelan.  

B. Deskripsi 

Modul ini dihadirkan untuk menjadi satu pegangan bagi Mahasiswa dan 

Dosen di Jurusan Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang 

memadai untuk mata kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk 

mata kuliah ini Sistem Informasi  Manajemen  Hotel yang tersedia di 

Perpustakaan. Politeknik Negeri Manado.  

Materi bahan ajar ini terdiri dari 6 topik yang meliputi : Topik 1.  Konsep 

Dasar Sistim Informasi Manajemen.  Topik 2. Peranan SIM dalam Kegiatan 

Manajemen.  Topik 3. Sistim Informasi sebagai Pendukung Proses Manajemen.  

Topik 4. Evaluasi Sistim Informasi Manajemen (SIM).  Topik 5. Sistim Informasi 

Berbasis Komputer (Computer Based Information System/CBIS), dan Topik 6. 

Sistem Aplikasi Hotel.. 

Modul pembelajaran ini termuat sistematis konsep dasar teoritik dan praktik 

dengan prosentasi besaran praktik hampir 55%, lebih banyak kedalam prakti 

sedangkan 45% sisanya adalah teoritik. Materi modul ini terkait sangat terkait 

dengan Rencana Pengajaran Semester (RPS) serta sinergi dengan bahan ajar 

lainnya yang akan diberikan dalam perkuliahan. 

C. Waktu Belajar 

Proses pembelajaran dalam modul ini ditempuh selama 16 kali tatap muka 

diluar waktu test /ujian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) 

D. Prasyarat 

Untuk mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa telah lulus mata 

kuliah: 

1. Pengantar Manajemen 

2. Front Office 1, 2 dan 3 
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E. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Bagi mahasiswa: 

Petunjuk penggunaan modul bagi mahasiswa: 

a. Modul praktik ini hendaknya dipelajari sesuai urutan kegiatan 

pembelajaran yang telah disusun secara sekuensial dimana setelah 

mempelajari materi pembelajaran, praktik mengerjakan soal 

latihan. 

b. Modul disusun secara sistematis  mengikuti tata urutan pencapaian 

kompetensi yang dinginkan sehigga harus dipelajari secara 

sistematis, artinya unit berikutnya hanya dapat dipelajari setelah 

unit pembelajaran sebelumnya telah dipahami dengan baik. 

c. Modul ini sebaiknya dipelajari secara berkelompok, agar diperoleh 

hasil yang lebih optimal.  

2.  Bagi dosen, tutor dan fasilitator pembelajaran 

Modul praktik ini perlu dibaca dengan cermat dengan memberikan 

perhatian khusus pada hal-hal berikut ini: 

a. Ketersediaan  perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang 

harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan praktis,  minimal 

tersedianya software system informasi hotel yang bisa dioperasikan 

oleh mahasiswa saat masuk dalam praktik penggunaan sistem 

b. Modul ini perlu dipahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dicapai, sebelum digunakan. 

 

F.  Tujuan Akhir 

Diharapkan setelah mempelajari modul pembelajaran ini, mahasiswa akan 

memiliki kompetensi yang diharapkan dengan ketercapaian aspek:  

1.  Kognitif : memahami secara analitis, kritis dan sintesis aplikasi 

sebagai calon pekerja hotel, khususnya di bagian front office dan food 

and beverage service. 

2.  Afektif : bersikap etis, dalam profesional dalam bekerja, menjunjung 

nilai-nilai hotelier. 
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3.  Psikomotorik : menempuh seluruh prosedur pembelajaran serta 

trampil dalam mengimplementasikan pegetahuan dan ketrampilan yg 

diperoleh. 

G. Cek Penguasaan Standar Kompetensi. 

Apabila peserta didik telah menguasai standar kompetensi/ kompetensi 

dasar yang akan dicapai seperti yang ada dalam modul praktik ini, maka peserta 

didik akan bisa menyesuaikan dengan berbagai software system informasi 

manajemen yang beroperasi di hotel 
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OBJECTIVE MATA KULIAH  

 

Pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat: 

 Menjelaskan jaringan kerja sistim informasi management 

 Menjelaskan pengertian information system 

 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi suatu informasi 

 Menjelaskan maksud dari mutu informasi 

 Menjelaskan komponen-komponen dalam sistim informasi management 

 Menjelaskan unsur-unsur dalam pengolahan data 

 Menjelaskan bentuk anatomi sistim informasi management  

 Menganalisis prosedur system aplikasi hotel 
 

vii 
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Topik 1 

KONSEP DASAR SISTIM INFORMASI MANAJEMEN 
 
1.1 Pengertian Infomation System 

Information Manajemen  dapat di definisikan “systematic automatic 

storage, manipulating, organization, retrieval, and dissemination of structure, 

processes data”. 

Sedangkan tugas-tugas yang dijalankan dalam Sistim Informasi mencakup 

hal-hal yang berikut ini : 

1. Mengatur dengan baik sumberdaya sebagai contoh : Keuangan (Financial), 

Sumberdaya Manusia (Human Resources), dan sumberdaya alam (Natural 

Resources). 

2. Meningkatkan metode manufacture. 

3. Menstimulasi berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun 

eksternal. 

4. Menyediakan “what if” menganalisa perbedaan keputusan manajerial. 

5. Penyediaan pengawasan terhadap kelebihan persediaan (Over stock). 

6. Pengaturan yang lebih baik pada investasi keuangan (Financial Investment) 

7. Menjaga costumer yang ada. 

8. Target potential costomer 

Secara singkat operasional pengawasan dan fungsi Perencanaan (Planning  

Function), Perencanaan Strategis (strategic planning) pada kebanyakan organisasi 

melipuiti : 

1. Data harus terorganisir dan terstruktur.  Yellow pages terstruktur berdasakan 

abjad dan juga perusahaan yang memasang iklan dikelompokkan dengan 

baik. 

2. Data harus mudah disimpan dan ditemukan kembali. 

Informasi seharusnya sudah berbentuk form yang telah diproses maupun yang 

belum diproses 
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Informasi harus merupakan informasi yang bermanfaat atau dapat  digunakan 

dibandingkan dengan data.  Hal ini mencakup  

1. Ringkas dan jelas 

2. Lengkap.  Informasi harus tersedia secara detail, memahami situasi, 

kadangkala informasi yang tersedia beragam bentuknya tergantung pada 

pengguna informasi itu sendiri. 

3. Mudah di-desimilasi. 

4. Sesuai dengan yang diinginkan oleh penerima informasi .  sebagai contoh : 

beberapa manajer membutuhkan laporan yang lengkap, hanya bersifat 

ringkasan, serta yang lainnya hanya exception saja 

5. Dapat dimengerti (understandable).  Tergambar dalam bentuk 

penyajiannya/presentasi yang baik.  Informasi harus ditampilkan dalam 

bentuk yang baik dan bersifat professional yang dibuat dalam bentuk tabel  

atau grafik yang mudah untuk di mengerti . 

6. Disajikan pada saat yang dibutuhkan.  Perubahan yang cepat yang sering 

terjadi  atau pada saat perusahaan meresponse perubahan pasar akan 

berdampak pada frekwensi laporan yang akan dibuat. 

FAKTOR INFORMASI. 

Faktor yang mempengaruhi suatu informasi meliputi : BIAYA  (Cost), 

NILAI (Quality), MUTU INFORMASI (Quality of Information). 

FUNGSI INFORMASI  

1. Menambah pengetahuan :  bagi penerima dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Decision making). 

2. Mengurangi ketidakpastian : apa yang terjadi dapat diketahui sebelumnya, 

sehingga akan menghindari keragaman dalam hal pengambilan keputusan. 

3. Mengurangi resiko kegagalan.  Apa yang akan terjadi ke depan telah 

diprediksi atau di antisipasi sebelumnya, sehingga dapat mengambil 

keputusan dengan tepat. 

4. Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan, sehingga 

keputusan yang akan diambil akan lebih terarah. 
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5. Memberi standard aturan-aturan, ukuran, dan keputusan yang menentukan 

pencapaian sasaran. 

BIAYA INFORMASI 

Biaya pengolahan data untuk suatu organisasi untuk mendapatkan 

informasi yang tinggi/berkwalitas adalah antara 5% - 15% dari keseluruhan biaya 

yang dikeluarkan dalam suatu organisasi sedangkan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang keuangan dibutuhkan dana sampai dengan 50% dari total 

biaya(Total Cost) yang dikeluarkan.  

Biaya informasi meliputi komponen biaya yang harus dikeluarkan dapat berupa : 

1. Biaya perangkat keras adalah merupakan biaya tetap (Fixed Cost) 

2. Biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistim 

3. Biaya tempat dan lingkungan .  merupakan biaya semi variable (Semi 

variable cost). 

4. Biaya perubahan .  biaya ini dikeluarkan untuk jenis biaya pengolahan data  

5. Biaya operasi, adalah merupakan biaya variable yang meliputi : gaji 

karyawan/pegawai, pemeliharaan fasilitas, sistim perlengkapan barang, dan 

fasilitas bantuan. 

NILAI INFORMASI 

Menurut Gordon B. Davis : Nilai informasi dikatakan sempurna apabila 

perbedaan antara kebijakan optimal tanpa informasi yang sempurna dan kebijakan 

optimal menggunakan informasi yang sempurna dapat dinyatakan dengan jelas, 

sehingga dapat  mengambil keputusan dengan jelas dan benar. 

Sebagai contoh : peningkatan volume penjualan (Sales volume) tanpa informasi 

yang sempurna, dan promosi penjualan meningkatkan volume /pangsa pasar , 

pemberhentian promosi penjualan menurunkan permintaan biaya pasar. 

NILAI INFORMASI  

1 kemudahan dalam memperoleh 

2 sifat luas dan lengkap 
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3 ketelitian (accuracy) 

4 kecocokan dengan pengguna 

5 ketepatan waktu 

6 kejelasan (Clarity) 

7 fleksibilatas /keluweusan : Pemanfaatan komputer 

8 data dapat di buktikan 

9 tak ada pra sangka 

10 dapat diukur 

MUTU INFORMASI 

Hasil informasi penelitian yang dilakukan mengenai sikap para manajer 

terhadap SIM menunjukkan bahwa 75% manajer menilai peningkatan mutu dan 

jumlah informasi adalah hampir sama di pandang dari sudut pengaruhnya 

terhadap prestasi  kerja, tapi jika diberi kesempatan untuk memilih maka lebih 

dari 90% manajer menyukai peningkatan mutu informasi dari pada jumlahnya. 

Perbedaan  mutu informasi disebabkan oleh penyimpangan atau kesalahan.  

Pada  umumnya kesalahan informasi merupakan masalah yang paling sulit diatasi 

karena tidak mudah menyesuaikannya dibandingkan dengan hanya terjadi 

penyimpagan informasi.  Menurut Gordon B. Devis, kesalahan informasi antara 

lain disebabkan oleh beberapa hal berikut ini : 

1. Metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. 

2. Tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar. 

3. Hilang/tidak terolah sebagian data. 

4. Pemeriksaaan atau pencatatan data yang salah 

5. Dokumen induk yang salah. 

6. Kesalahan dalam prosedur pengolahan (misalnya : kesalahan program 

aplikasi komputer yang digunakan. 

7. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja. 

Penyebab kesalahan tersebut dapat diatasi dengan jalan : 

1. Kontrol sistim untuk menemukan kesalahan. 

2. Pemeriksaan internal dan eksternal 

3. Penambahan batas ketelitian  data. 
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4. Instruksi dari pemakai yang terprogram secara baik dan dapat  menilai 

adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. 

MANAJEMEN 

Manajemen dapat diartikan sebagai “Proses memanfaatkan berbagai 

sumberdaya  yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau suatu 

tujuan”.  Manajemen juga dapat diartikan sebagai “Suatu sistim kekuasaan dalam 

suatu organisasi agar orang-orang dapat menjalankan pekerjaan”.  Umumnya 

sumberdaya yang tersedia dalam Manajemen meliputi :  manusia (men), material, 

dan modal (capital).  Konsep sumberdaya manajemen akan semakin bertambah 

ketika pembahasan difokuskan pada pada Sistim Informasi Manajemen (SIM).  

Dalam SIM sumberdaya Manajemen meliputi  tiga sumberdaya tersebut ditambah 

dengan sumberdaya berupa Informasi.  

Dalam upaya untuk memanfaatkan sumberdaya Manajemen tersebut para manajer 

akan melakukan tiga macam proses Manajemen  yang mencakup : 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pengendalian  (meliputi : organizing,   actuating, and  coordinating) 

3. Pengambilan keputusan (Decision making) 

Proses Manajemen dapat dilakukan  dalam tiga tingkatan kegiatan Manajemen.  

Tingkatan kegiatan Manajemen dapat dibedahkan menjadi 3 bagian sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1 : Tingkatan Kegiatan Manajemen. 
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I. TINJAUAN TENTANG SISTIM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) 

Dimuka telah dijelaskan definisi SIM sebagai sekumpulan sub-sistem yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk suatu kesatuan, 

saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian yang satu dengan yang lainnya 

dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima 

masukan (input) berupa data, kemudian mengolahnya (Processing), dan 

menghasilkan keluaran (output) yang berupa informasi  sebagai dasar dalam hal 

pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat 

dirasakan akibatnya baik pada saat itu maupun dimasa yang akan datang, 

mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi , dengan 

memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut 

guna mencapai tujuan perusahaan (Business goals). 

TINJAUAN TENTANG SISTIM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) 

SIM dapat dilihat juga dalam 3 hal  atau macam tinjauan  yakni : 

Berdasarkan konponen fisik, berdasarkan fungsi pengolahan, dan berdasarkan 

fungsi luaran (output). 

1. BERDASARKAN KOMPONEN FISIK 

SIM dapat terdiri atas komponen berikut ini : 

1. Perangkat Keras (hardware) :  adalah piranti yang digunakan oleh sistim 

komputer  untuk input dan output  (input, output, device), memory, modem, 

pengolah (processor) dan peripheral lain. 

2. Perangkat lunak (softwere) : adalah berupa program komputer yang meliputi 

operating system, bahasa pemprograman (programming language) dan 

program aplikasi lainnya. 

3. Berkas (File) : merupakan sekumpulan data yang di simpan dengan cara 

tertentu sehingga dapat digunakan kembali dengan mudah dan cepat 

membentuk suatu berkas. 

4. Prosedur (procedure) : meliputi pengoperasian SIM, manual, dan dokumen-

dokumen yang membuat aturan-atuan yang berhubungan dengan sistim 

informasi lainnya. 
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5. Manusia (brainware) : manusia yang terlibat dalam SIM meliputi : 

Programmer, operator, system analyst, manajer sistim informasi, manajer 

pada tingkat operational, manajer pada tingkat manajerial, manajer pada 

tingkat strategis, teknisi, serta individu lain yang terlibat di dalamnya. 

 

2. BERDASARKAN FUNGSI PENGOLAHAN. 

Tugas utama SIM adalah : melakukan transformasi data menjadi informasi.  

Hal ini berarti SIM bertugas menerima data masukan, mengolah data masukan, 

dan menghasilkan luaran berupa informasi. 

Berdasarkan fungsi pengolahan SIM dapat terdiri dari fungsi berikut ini : 

1. Mengolah Transaksi.  Salah satu fungsi SIM adalah mengolah data yang 

diperoleh dari catatan-catatan proses transaksi.  Hal ini berarti bahwa  SIM 

akan mengolah transaksi yang terjadi dalam sistim.  Contoh data  transaksi 

yang diolah oleh SIM adalah pemesanan, pengiriman barang pesanan, 

pembayaran (Payment), penjualan (sales), pembelian (Purchasing), 

Pengembalian barang yang dijual (Sales return), serta transaksi lainnya. 

2. Memelihara file historis.  File histories memuat kumpulan data transaksi 

yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau.  File 

histories perlu dipelihara untuk memenuhi kebutuhan  informasi diwaktu 

yang akan datang.  File histories diperlukan untuk proses peramalan 

(forcasting) dan perencanaan (planning). 

3. Menghasilkan luaran : Unit pengolah dalam SIM akan menghasilkan 

informasi penting dibutuhkan para pengguna.  Luaran sistim dapat 

ditampilkan di layar monitor komputer (softcopy) maupun yang tercetak 

diatas kerta (hardcopy) atau media yang lain yang dibutuhkan.  Luaran 

tersebut  dapat berupa : dokumen, laporan, atau jawaban atas pertanyaan 

yang dihasilkan, baik secara rutin maupun periodic. 

4. Interaksi User-pengolah : interaksi user-pengolah merupakan salah satu 

fungsi pengolahan dalam SIM yang berupa media yang mungkin user dapat 

berinteraksi dengan program aplikasi pengolahan data.  Interaksi user-

pengolah umumnya berupa tampilan dialog di monitor komputer, user dapat 
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menjawab pertanyaan, memilih proses atau aktivitas lainnya untuk 

mengoperasikan system. 

 
3. BERDASARKAN FUNGSI LUARAN 

Berdasarkan fungsi luaran, SIM dapat menghasilkan luaran sebagai berikut : 

1. Dokumen Transaksi  : merupakan luaran yang dihasilkan sebagai bukti 

proses transaksi.  Contoh dokumen transaksi adalah : faktur pemesanan 

barang, nota penjualan, nota pembelian, nota pembayaran, bukti pengiriman 

barang dan lain-lain. 

2. Laporan terjadwal/rutin : SIM harus mampu menghasilkan berbagai laporan 

terjadwal/rutin.  Laporan ini dicetak secara periodic setiap hari, minggu, 

bulan dan tahun atau lainnya.  Laporan ini rutin dapat berupa daftar rincian 

transaksi  atau rekapitulasi transaksi yag telah terjadi. 

3. Jadwal atas Pertanyaan Terjadwal.  Selain menyajikan informasi berupa 

laporan.  SIM juga harus mampu memberikan jawaban atas berbagai 

pertanyaan terjadwal yang diperlukan oleh para manajer.  Jawaban atas 

pertanyaan terjadwal dapat berupa informasi singkat yang ditampilkan di 

monitor komputer dan tidak harus dicetak.  Contoh informasi yang 

diperlukan adalah kondisi status barang atau kamar pada setiap akhir pekan 

atau akhir bulan. 

4. Laporan tidak terjadwal (adhoc).  Sebagai informasi berupa laporan, 

seringkali perlu disajikan pada waktu yang tidak tertentu.  Sewaktu-waktu 

manajer memerlukan laporan, maka SIM harus mampu memenuhi secara 

cepat.  Sebagai contoh laporan pembelian barang perlu segera dicetak pada 

saat ada inspeksi pimpinan. 

5. Jawaban atas pertanyaan tidak terjadwal (adhoc).  Para manajer seringkali 

memerlukan informasi singkat yang harus disajikan sewaktu-waktu.  Hal ini 

merupakan salah satu fungis SIM yang harus mampu memenuhi secara 

cepat. 

6. Dialog User-mechine.  Adalah merupakan media yang memungkinkan user 

untuk berinteraksi dengan peralatan yang digunakan dalam sistim.  Interaksi 

user – pengolah umumnya berupa tampilan pesan dimonitor komputer yang 
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menunjukkan pesan peringatan atau progress yang sedang dilaksanakan oleh 

program aplikasi komputer.  Contoh dialog user machines adalah berupa 

pesan bahwa printer belum siap digunakan untuk mencetak, kehabisan 

kertas, kehabisan tinta, serta pesan peringatan lainnya. 

 
1.2. PENGOLAHAN DATA (DATA PROCESSING) 

UNSUR PENGOLAHAN DATA 

Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang di 

rencanakan guna mencapai tujuan.  Proses pengolahan data dapat meliputi 

sebagian atau seluruh unsur pengolahan data berikut : 

1. Pengumpulan data (data capturing).  Merupakan unsur  pengolahan data 

yang berupa aktivitas penangkapan data ke dalam dokumen dasar.  

Dokumen dasar umumnya berupa lembar-lembar isian data yang harus di isi 

oleh para petugas atau orang lain di lapangan secara langsung.  Dalam hal 

ini dokumen dasar harus di rancang agar jelas, mudah di isi, dapat 

meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu kesalahan. 

2. Pembacaan (reading).  Adalah proses membaca data dari dokumen dasar 

yang digunakan agar dapat di proses lebih lanjut.  Proses pembacaan data 

dapat dilakukan secara otomatis menggunakan alat bantu. Mesin atau 

manual. 

3. Pemeriksaaan (Verifying).  Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mencegah 

terjadinya kesalahan data yang dibaca dari dokumen dasar. 

4. Perekaman (recording).  Merupakan proses penyimpanan data yang telah 

dibaca dan diverifikasi kedalam alat penyimpanan (memory) yang 

digunakan.  Dalam sistim yang menggunakan komputer, perekaman data 

dilakukan ke dalam memory  secunder (secondary memory) yang dapat 

berupa hard-disk, disk dan lain sebagainya. 

5. Pengolahan (Classifying) : pengolahan data diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi berdasarkan kualifikasi tertentu. 

6. Pengurutan (sorting).  Operasi pengurutan merupakan operasi yang penting 

dan selalu digunakan dalam pengolahan data.  Data  perlu diurutkan dengan 

tujuan untuk mempermudah informasi yang disajikan.  Pengurutan dapat 
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dilakukan dalam dua kemungkinan kondisi yaitu : urut naik (ascending) dan 

urut turun (descending).  Pengurutan dapat dilakukan secara internal 

maupun eksternal  dalam fisik penyimpanan data.  Data dalam basis data 

dalam sistim komputer dapat diurutkan berdasarkan criteria tertentu dengan 

melakukan pengindeksan file basis data. 

7. Peringkasan (summarizing).  Peringkasan data dimaksudkan untuk 

menghilangkan kemunculan data secara berulang atau menyusun 

rekapitulasi dari sekumpulan rincian data yang tersimpan sebagai basis data 

dalam memory. 

8. Perhitungan (Calculating).  Perhitungan dalam pengolahan data  dapat 

melibatkan seluruh operasi aritmatika.  Perbandingan (camparing).  Data 

sumber dalam basis data seringkali perlu di bandingkan dengan data yang 

lain untuk mengetahui posisi atau kondisi data dalam sekumpulan data yang 

direkam. 

9. Pemidahan (transmitting).  Dalam suatu sistim jaringan komputer, data 

perlu dikirimkan dari satu terminal ke terminal yang lain melalui media 

transmisi atau untuk diproses lebih lanjut. 

10. Penampilan kembali (retrieving).  Informasi pada prinsipnya merupakan 

hasil penampilan kembali data yang tersimpan dalam media penyimpanan 

dalam format tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  Proses 

penampilan kembali data tersebut harus diusahakan agar dapat dilakukan 

dengan mudah dan cepat. 

11. Penggandaan (reproduction).  Penyajian informasi dalam bentuk hard copy 

perlu dikendalikan agar informasi  tersebut dapat dikirim kepada seluruh 

pemakai, sehingga perlu ditetapkan jumlah eksemplar laporan yang hurus 

dicetak.  Cacah eksemplar laporan yang harus disediakan, biasanya 

didasarkan pada jumlah tembusan yang tercantum pada bagian bawah 

cetakan laporan. 

12. Penyebarluasan (distribution).  Distribusi informasi dapat dilakukan melalui 

komunikasi data atau dikirim dalam bentuk hard copy kepada setiap 

pemakai sesuai daftar tembusan dalam laporan. 
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1.3. METODE PENGUMPULAN DATA 

Ada terdapat 4 metode pengumpulan  data  yang dapat diterapkan kedalam 

sistim pengolahan data ini : 

1. Metode Manual.  Dalam metode ini operasi pengolahan data dilakukan 

dengan tangan dan menggunakan alat bantu manual yang sederhana, 

misalnya pinsil, penggaris, kertas kerja dan lain sebagainya. 

2. Metode Elektromekanik (electromicanical).  Dalam metode ini operasi 

pengolahan data dikerjakan secara manual dibantu dengan mesin-mesin 

elektronik sederhana.  Sebagai contoh adalah seorang karyawan yang 

bekerja dengan menggunakan mesin catat kolom (posting machines). 

3. Metode Sistim Warkat (punched-card equipment).   Dalam operasi ini 

pengolahan data dilakukan dengan sistim warkat.  Prinsip sistim warkat 

dapat dijelaskan sebagai berikut : data mengenai suatu objek di catat dalam 

suatu kartu dengan sandi lubang.  Sejumlah kartu yang mengandung 

sejumlah data tentang objek yang sama digabung bersama untuk 

membentuk suatu berkas/file.  Metode ini banyak digunakan pada masa 

awal ditemukannya sistim komputer pada tahun 1950-an dan sudah tidak 

dipakai sekarang ini. 

4. Metode Elektronik Komputer (electronic computer).  Dalam metode ini 

seluruh operasi pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

elektronik yang dikenal dengan istilah komputer. 

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode 

pengolahan data yang tepat menuntut seorang system analyst untuk mampu 

memahami persyaratan-persyaratan pengolahan maupun kemampuan-kemampuan 

mencapai hasil dari setiap metode yang di pilih.  Persyaratan pemilihan metode 

pengolahan data dapat ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

 Volume unsur-unsur data yang dimuat. 

 Kompleksitas operasi pengolahan data yang diperlukan. 

 Batasan waktu pengolahan 

 Tuntutan perhitungan. 

 

 



12 
 

1.4. BENTUK PENGOLAHAN DATA DALAM STRUKTUR ORGANISASI 
 

Organisasi sistim informasi dalam struktur organisasi dapat dibedahkan 

dalam tiga macam yakni : Sentraliasi, Disentralisasi, dan Terdistribusi.   Setiap 

struktur mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing yang dapat saling 

dibandingkan.  Oleh sebab itu  bentuk pengolahan data yang tepat perlu 

dipertimbangkan dan dipilih agar diperoleh bentuk sistim informasi yang efektif  

dan cocok dengan bentuk organisasi yang menggunakannya.  Perbedaan masing-

masing bentuk pengolahan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 
1.4.1. Sentralisasi 
 

Dalam bentuk pengolahan dalam struktur ini operasi-operasi pengolahan 

data dilaksanakan  oleh suatu bagian yang terpisah dalam struktur organisasi yaitu 

bagian pengolahan data elektronik (electronic data processing)  atau dapat juga 

dilakukan oleh : 

 Suatu biro jasa di luar organisasi yang merupakan suatu perusahaan terpisah 

di luar organisasi yang memberikan pelayanan pengolahan data. 

 Fasilitas  pembagian waktu bersama (time sharing) yang dibeli atau disewa 

dari perusahaan lain. 

 Suatu susunan Manajemen fasilitas dimana suatu perusahaan mengambil 

alih pelaksanaan operasi pengolahan data dalam organisasi tersebut. 

Bentuk pengolahan data tersentraliasi  dalam struktur oraginisasi 

mempunyai keuntungan dan faktor pendukung antara lain : 

 Penghematan khusus dalam hardware dan pengadaan personalia.  Dalam 

sistim tersentralisasi pengadaan hardware dan personalia untuk pengolahan 

data di fokuskan pada bagian EDP.  Masing-masing  unit cukup dilengkapi 

dengan sebuah terminal yang dapat digunakan untuk mengakses data dari  

server pusat.  Dengan demikian, pengadaan hardware dan personalia 

menjadi lebih hemat. 

 Penghematan karena meniadakan pengembangan sistim yang ganda.  Dalam 

sistim tersentralisasi pengembangan sistim dapat dilakukan sekaligus oleh 
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bagian EDP.  Oleh karenanya, kemungkinan terjadinya pengembangan 

sistim yang ganda dapat dihindarkan.   Hal ini berarti juga akan menghemat 

biaya  pengembangan sistim. 

 Manfaat karena standarisasi.  Pengembangan sistim dalam sistim 

tersentralisasi dilakukan oleh satu pihak saja yaitu bagian EDP.  Hal ini 

akan memberikan keuntungan karena gaya design sistim pengolahannya 

cenderung standard, misalnya dalam hal pengaturan tampilan monitor, 

penggunaan shortcut, struktur modul pengolahan dan lain sebagainya. 

 Manfaat karena sistim yang seragam.  Adanya sistim yang standard akan 

memberikan keuntungan berupa keseragaman design sistim.  Hal ini akan 

memudahkan bagi para operator dan pengguna lainnya ketika 

mengoperasikan sistim. 

Berikut ini akan disajikan bentuk pengolahan data tersentraliasi seperti 

nampak dalam gambar berikut ini : 

 

Gambar 1.2. Bentuk Pengolahan data Tersentralisasi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

                

Departemen Pengolahan Data Elektronik 
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1.4.2. Desentralisasi 

Dalam bentuk pengolahan data secara Desentralisasi, kegiatan pengolahan 

data dilakukan dalam bidang-bidang organisasi yang bersifat fungsional dan 

otonom sebagai sub organisasi.  Contoh fungsi organisasi yang bersifat fungsional 

otonom adalah : Akuntansi (Accounting), Keuangan (Financial), Personalia, Riset 

dan Pengembangan (Research and  Development) dan lain sebagainya. 

Faktor yang mendukung desentralisasi  pengolahan data dalam struktur 

organisasi antara lain adalah: 

1. Pelayanan yang semakin baik karena kepekaan terhadap kondisi lokasi. 

Personalia yang terlibat dalam sistim pengolahan data bentuk disentralisasi 

adalah mereka yang paham betul tentang  unitnya masing-masing.  Hal ini 

akan mampu meningkatkan pelayanan yang semakin baik, karena 

permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan-permasalahan yang sudah 

menjadi tugas mereka sehari-hari. 

2. Kebijakan desentralisasi dalam Manajemen. 
Pada dasarnya manajemen pada level lebih tinggi cenderung akan 

mengadakan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawabnya kepada 

personil pada level dibawahnya.  Termasuk di dalamnya adalah  tugas, 

wewenang, tanggung jawab  terhadap pengolahan data.  Hal ini sejalan 

dengan bentuk pengolahan data desentralisasi. 

3. Kelangkaan kesamaan diantara fungsi dan antara unit-unit organisasi yang 

mempersulit adanya standarisasi sistim. 

Pada kenyataannya setiap unit dalam organisasi sangat jarang yang memiliki 

kesamaan, baik dalam segi peranan, fungsi, maupun tugasnya.  Hal ini berarti tidak 

mungkin mengembangkan sistim yang benar-benar seragam 

Bentuk  pengolahan data terdesentralisasi ditunjukkan oleh  gambar berikut ini : 
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Gambar 1.3. Bentuk Pengolahan Data Tersentralisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Terdistribusi 

Dalam bentuk pengolahan data terdistribusi data yang akan diolah disebar 

ke bagian-bagian, namun bagian-bagian yang tersebar tersebut kemudian 

disatukan kembali secara logic dan diawasi oleh bagian yang mempunyai 

peringkat lebih tinggi sehingga membentuk satu kesatuan. 

Keuntungan bentuk pengolahan data terdistribusi antara lain adalah : 

 Dapat meminimalkan biaya-biaya. 

Sistim distribusi akan mampu memberikan penghematan biaya-biaya 

hardware, software, maupun personil.  Hal ini telah mengakibatkan semakin 

meningkatnya jumlah organisasi yang menerapkan bentuk pengolahan data 

terdistribusi.  Ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan data saat ini juga 

mengarah ke bentuk sistim terdistribusi. 

 Mempersingkat waktu respon untuk memperoleh data. 

Data yang diolah dalam sistim distribusi adalah data yang diperoleh dari 

masing-masing unit yang bersangkutan.  Hal ini berarti data akan diperoleh 

secara lebih cepat. 
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 Pengontrolan pada data kritis lebih cermat. 

 Dalam sistim terdistribusi, masing-masing unit mempunyai beban dan 

tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan dan keberhasilan 

pengolahan data dan sekaligus diawasi oleh bagian  yang lebih tinggi.  

Pengawasan secara berlapis ini akan mengakibatkan  pengontrolan terhadap 

data kritis dan penting menjadi lebih cermat. 

 Kemampuan backup data yang Efektif 

Backup data akan lebih efektif  dalam bentuk sistim terdistribusi karena 

masing-masing unit akan melaksanakan backup data secara lebih baik demi 

kepentingan unitnya sendiri. 

1.5. SIKLUS HIDUP INFORMASI 

Dalam SIM, sistim tersebut akan melakukan pengolahan data yang ada di 

dalam basis data, baik secara manual, elektromekanik, maupun elektronik 

komputer dan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan para 

pemakai.  Para manajer sebagai salah satu pemakai informasi juga akan 

menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pada proses pengambilan 

keputusan manajemen.  Hasil keputusan manajemen tersebut dapat berupa aturan, 

standard, atau ukuran yang digunakan sebagai acuan oleh para pelaksana di 

lapangan untuk melaksanakan tugasnya.  Ketika pelaksana melaksanakan 

pekerjaannya ia akan memperoleh catatan kejadian yang menjadi data transaksi 

baru yang kemudian disimpan sebagai basis data. 

Aktivitas seperti ini akan berlangsung secara terus-menerus, tak akan pernah 

berhenti dan membentuk suatu siklus hidup. Siklus hidup tersebut kemudian 

dikenal sebagai siklus hidup informasi.  Siklus hidup informasi menggambarkan 

arus informasi dalam suatu kegiatan organisasi, sebagaimana ditunjukkan oleh 

gambar berikut ini : 

 
 
 

 
 



 
 

17 
 

Gambar. 1.4 Siklus Hidup Informasi 
 
 

 
 
 

1.6. UNSUR PENTING AGAR SIM EFEKTIF 
 

Agar supaya SIM dalam suatu organisasi dapat berperan dengan baik atau 

efektif  maka perlu untuk diperhatikan beberapa hal atau unsur berikut ini : 

1. Data yang dibutuhkan 

2. Kapan data tersebut akan dibutuhkan 

3. Siapa yang membutuhkan data tersebut. 

4. Dimana data tersebut dibutuhkan. 

5. Dalam bentuk apa dibutuhkan 

6. Prioritas yang diberikan dari bermacam data. 

7. Prosedur/mekanisme yang digunakan untuk memproses data. 

8. Bagaimana pengaturan umpan balik (feedback). 

9. Mekanisme evaluasi yang digunakan. 

Unsur-unsur tersebut di atas haruslah diperhatikan sebagai bagian yang 

penting pada saat pengembangan SIM dalam organisasi. 

 
 

Manual 

Elektromekanik 

Elektronik Kom 
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1.7. BENTUK ANATOMI SISTIM INFOMASI MANAJEMEN (SIM) 
 

Adapun bentuk anaotomi dari Sistim Inforamsi Manajemen (SIM)  dapat 

digambarkan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar dibawah ini : 

Gambar  1.5   Bentuk Anatomi Sistim Informasi Manajemen 
 

 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
  
 
 
 
 

Pada gambar 5 tersebut diatas, data masukan misalnya dapat berupa data 

bahan baku (Raw material), harga produk (Product price), biaya tenaga kerja, dan 

lain sebagainya, sedangkan data operasi misalnya berupa angka produksi, biaya 

mesin, pekerjaan proses , dan lain sebagainya .  sedangkan Keluaran (output) 

dapat berupa tingkat investasi , tanggal pengiriman, dan lain sebagainya. 

 

1.8. JARINGAN KERJA SISTIM INFORMASI MANAJEMEN. 
 

Jaringan kerja SIM adalah terdiri dari : 

1. Perencanaan strategi dan pengendalian Manajemen. 

2. Fungsi operational 

3. Unit Fungsional 

Hirarkhi pengendalian dalam jaringan kerja SIM dapat digambarkan seperti 

gambar dibawah ini : 

Manajemen 
(Decision/Control) 

Rencana Standard 
(Analisis) 

Data Keluaran  

Pencatat Data 

Data Masukan 

Pencatat Data 

Data Opersi 

Pencatat Data 

Pengolahan 
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Gambar. 1.6   Hirarkhi Pengendalian dalam Jaringan Kerja SIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Jaringan kerja SIM akan memberikan implikasi sebagai berkut : 

1. Sistim informasi adalah di design untuk menyediakan informasi bagi setiap 

unit fungsional 

2. Sistim informasi untuk unit fungsionl yang saling berhubungan dapat 

dikelompokkan kedalam satu sub-sistim yang melayani kelompok itu. 

3. Kaitan antar unit fungsional dapat disederhanakan dengan pemakaian kaitan 

informasi antar kelompok dan dengan jalan pemakaian file sebagai 

penyangga. 

Pusat Keputusan 

Pusat Kegiatan 

Pusat Keputusan 

Pusat Kegiatan 

Pusat Keputusan 

Pusat Kegiatan 

Perencanaan Strategis & 
Pengendalian Manajemen 

Fungsi Operasional 

Mgt Control atas Fungsi 
Fungsi 

Fungsi Operasional 

Mgt Control atas Fungsi 

Fungsi operasional 

Mgt Control atas 
Fungsi

Pengendalian 
Operasional 

Perencanaan Strategis  & 
Pengendalian Manajemen 
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Pada kenyataannya pengelompokkan fungsi organisatoris pada setiap 

organisasi tidak pernah seragam.  Namun demikian pada umumnya fungsi-ungsi 

dalam satu organisasi akan meliputi : 

1. Produksi, meliputi kegiatan poduksi, produk keteknikan dan lain-lain. 

2. Pemasaran, meliputi kegiatan riset pasar (Market research), periklanan 

(Advertising), promosi (Promotion), penjualan (Sales), dan lain-lain. 

3. Logistik, meliputi kegiatan pembelian (Purchasing), persediaan (Inventory), 

distribusi (Distribution) dan lain-lain. 

4. Keuangan (Financial)  dan akuntansi (Accounting), meliputi kegiatan 

pembelanjaan, akuntansi, keuangan, akuntansi biaya (Cost Accounting), 

Penganggaran (budgeting), dan lain sebagainya. 

Pada hakekatnya kebutuhan informasi pada setiap fungsi operasi dalam 

manajemen dan pada setiap tingkatan manajemen berbeda-beda.  Kebutuhan 

informasi tersebut sangat tergantung pada tiga macam faktor berikut ini : 

1. Fungsi operasional (Operational Function) 

2. Kegiatan manajemen (Management activities) 

3. Pembuatan keputusan.  

Perbedaan kebutuhan tersebut terletak pada isi dan ciri informasi yang 

dibutuhkan.  Isi informasi untuk setiap fungsi operasional tergantung pada fungsi 

masing-masing, misalnya : isi informasi untuk fungsi pemasaran adalah berbeda 

dengan isi informasi untuk fungsi personalia.  Sedangkan ciri informasi 

bergantung pada tingkat kegiatan manajemen yang mempengaruhi pembuatan 

keputusan.  Informasi untuk kegiatan manajemen tingkat atas berbeda dengan 

informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan manajemen tingkat menengah  dan 

bawah.  Manajemen tingkat atas membutuhkan informasi yang telah diseleksi 

dengan baik dan tidak terinci. 
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Tabel 1.1.  Perbedaan jenis keputusan pada tiga tingkatan manajemen 

Tingkatan Manajemen 
 

Jenis Pembuatan Keputusan 

Perencaaan Strategis Penetapan tujuan organisasi, definisi sasaran, 
kebijakan, pedoman umum yang mengarahkan alur 
untuk organisasi.  Misalnya : bidang usaha, strategi 
pasar, dan lain-lain. 
 

Perencanaan Taktis & 
Pengendalian 
Manajemen 

Perolehan sumberdaya, taktik perolehan, lokasi, produk 
baru, pemakaian anggaran, laporan perbedaan 
(variance) 

Perencanaan & 
Pengendalian 
Operasional 

Pendayagunaan fasilitas dan sumberdaya yang ada dan 
rumusan untuk penyelenggaraan kegiatan. 

 

Keputusan-keputusan manajemen dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe  

yang berikut ini : 

1. Keputusan tidak terprogram (non programmed decision) atau tidak 

terstruktur (nonstructured decision). 

2. Keputusan setengah terprogram (semi programmed decision) atau setengah 

terprogram (semi structured decision). 

3. Keputusan terprogram (programmed decision) atau terstruktur (structured 

decision). 

1.9. ELEMEN OPERASIONAL SIM 

Komponen fisik dan keluaran (output) dalam SIM adalah melaksanakan 

fungsi pengolahan.  Elemen-elemen operasional sebagai fungsi pengolahan pada 

suatu SIM  adalah terdiri atas : 

1. Pengolahan Transaksi yang meliputi : 

a. Pengolahan transaksi internal organisasi 

b. Pengolahan transaksi eksternal organisasi. 

c. Penyajian transaksi yang meliputi : 

1. Penyajian secara langsung 

2. Penyajian berupa laporan 

3. Mengkomunikasikan transaksi 
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Konsep Dasar Sistim Informasi Manajemen. 

Gambar 1.7. Pengolahan Transkasi sebagai Elemen Operasional SIM 
 
 
 
 

 

 

Pemeliharaan File Historis. 
Gambar 8 

Pemeliharaan File Historis sebagai Elemen Operasional SIM  
 

 
 

 

 

 
Pemrosesan Laporan meliputi : 

a. Laporan terjadwal 

b. Laporan tidak terjadwal 

Gambar 1.8 
Pemrosesan Laporan sebagai Elemen Operasional SIM 

 
c.  

 
 
Pemrosesan Permintaan yaitu untuk memudahkan akses data dalam SIM. 
 

Gambar 1.9 
Pemrosesan Permintaan sebagai Elemen Operasional SIM 

 
 

 
Interkasi User-mesin, yaitu berupa aplikasi sistim Informasi 

F  i  l  e 

Transkasi Proses Transaksi Dokumen Transaksi 

F  i  l  e 

Transkasi 

Proses Transaksi Dokumen Transaksi 
Pengubahan 
Master File 

File Penyiapan laporan Laporan 

Permintaan Pengolahan Permintaan n 
Proses Transaksi 

Tanggapan 
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Gambar 1.10 
Interaksi User – Mesin sebagai Elemen Operasional SIM 

 
 

 
           
  
Latihan Soal: 
 

1. Sebutkan pengertian dari system informasi manajemen dan serta tugas 
yang dijalankan? 

2. Sebutkan faktor yang mempengaruhi suatu informasi? 
3. Menurut Gordon B. Devis, apa yang menyebabkan kesalahan informasi; 

jelaskan? 
4. Jelaskan fungsi fisik pengolahan SIM dapat terdiri ? 
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TOPIK 2 

PERANAN SIM DALAM KEGIATAN MANAJEMEN 

Aplikasi Sistim Informasi Manajemen (SIM) dikembangkan dalam rangka 

untuk melayani kebutuhan informasi untuk masing-masing unit fungsional pada 

semua tingkatan manajemen.  Isi informasi yang dibutuhkan tersebut sangat 

tergantung pada masing-masing unit fungsional yang ada dalam suatu organisasi.  

Sedangakn ciri informasi yang dibutuhkan tergantung pada jenis pembuatan 

keputusan yang mempunyai perbedaan tergantung pada tingkatan kegiatan 

manajemen.  Dengan demikian suatu SIM manajemen yang baik harus mampu 

memberikan dukungn pada proses berikut ini : 

1. Proses Perencanaan  (Planning process) 

2. Proses Pengendalian (Controlling process) 

3. Proses Pengambilan Keputusan (Decision Making process). 

Pada bagian berikut ini akan dibahas lebih lanjut dari masing-masing proses 

tersebut diatas. 

2.1.  DUKUNGAN SIM PADA PROSES PERENCANAAN 

Suatu rencana merupakan suatu arah tindakan yang telah ditetapkan lebih 

dahulu.  Rencana (planning) adalah menggabungkan antara tujuan yang akan 

dicapai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Rencana pada suatu organisasi tergantung pada individu-individu yang 

mendirikan organisasi tersebut, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tersebut 

dapat berubah akibat perubahan individu dalam organisasi, atau karena 

diakibatkan oleh berbagai pengaruh dari luar organisasi, seperti adanya persaingan 

yang begitu ketat yang sedang dihadapai. 

Dalam suatu organisasi setiap tingkatan manajemen memiliki kebutuhan-

kebutuhan rencana sendiri yang berbedah.  SIM yang dikembangkan harus dapat 

mendukung setiap kebutuhan tersebut.  Perkembangan teknologi informasi dan 

komputer yang pesat sekarang ini telah memberikan dukungan yang besar pada 
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan informasi bagi pengambil keputusan serta 

pemakai lainnya.  Dalam tingkat perencanaan dan pengendalian operasional, 

komputer mampu melaksanakan hampir semua kegiatan yang ada.  Hal ini 

disebabkan sebagian  kegiatannya dapat diinstruksikan dengan jelas dan rinci.  

Sistim pengolahan data transaksi (Transaction Processing System/TPS) 

merupakan contoh aplikasi yang banyak dijumpai hampir pada semua organisasi. 

 Proses perecanaan akan memerlukan suatu model perencanaan, data 

masukan, dan manipulasi model untuk menghasilkan keluaran (output) berupa 

suatu rencana.  Secara ringkas dukungan SIM pada proses perencanaan akan 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Dukungan SIM pada Proses Perencanaan 

Kebutuhan Dukungan Sistim Informasi 
Model perencanaan Dukungan analitik dalam pengembangan struktur dan 

persamaan model. 
Data Historis untuk analisis  hubungan, perkiraan dan 
perencanaan. 
Suatu penggerak model perencanaan untuk dijalankan pada 
suatu komputer 
 

Data Masukan Data historis ditambah analisis dan manipulasi data untuk 
membangkitkan data masukan yang berdasarkan data 
historis. 
 

Manipulasi Model Penggunaan komputer untuk menjalankan suatu model. 
Manipulasi data lainnya berdasarkan teknik peramalan dan 
ekstrapolasi. 
 

 

SIM yang baik akan mampu memberikan data dan kemampuan analisis 

perhitungan data.  Data yang disajikan untuk pengembangan model-model dari 

berbagai masukannya.  Sebagai contoh data historis penjualan dapat dianalisis 

untuk pengembangan model yang menunjukkan pola musiman dalam model.  Pola 

tersebut juga dapat digunakan untuk peramalan penjualan (sales forcast) untuk 

memperkirakan jumlah penjualan dimasa yang akan datang. 

 Kemampuan manipulasi model merupakan hal yang penting, hal ini akan 

memungkinkan penggunaan model dalam suatu simulasi.  Dengan simulasi dapat 
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dikemukakan jawaban–jawaban untuk berbagai kemungkinan kondisi variable 

masukan yang berubah-ubah.  Selanjutnya hasil yang diperoleh dapat diteliti 

tingkat akurasinya.  Untuk itu maka sejumlah kombinasi nilai untuk variable 

masukan dapat dipakai dalam perencanaan berdasarkan uji coba dan penilaian-

penilaian. 

 Beberapa bentuk atau teknik analisis data historis yang dapat digunakan  

untuk suatu proses perencanaan  yang antara lain adalah :  

1. Teknik kecenderungan waktu atau tingkat pertumbuhan. 

Misalnya ; tingkat perubahan laba pada suatu perusahaan “X” adalah naik 

20% selang tahun 2005 – 2010. 

2. Teknik Penghalusan data. 

Misalnya teknik rata-rata bergerak (moving average) dipakai untuk 

melunakkan ketidakteraturan data historis yang ada sehingga akan 

mempermudah perencanaan. 

3. Analisa Musiman (seasonal analysis) 

Misalnya hasil penjualan produk tertentu adalah tinggi pada bulan-bulan 

tertentu.  Untuk kepentingan itu analisis musiman dipakai untuk 

memperoleh pola musiman tersebut. 

4. Analisis Korelasi (correlation analysis). 

Misalnya : hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan suatu produk. 

5. Analisa Korelasi secara Otomatis (auto correlation analysis). 

Pada suatu kondisi tertentu, dua variable dapat mengalami penundaan waktu 

dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya.  Misalnya : penjualan 

suku cadang mesin dalam periode n tahun merupakan fungsi penjualan 

periode n-1.  Analisis ini membantu dalam perumusan hubungan tersebut. 

6. Deskripsi data dan analisa penyebaran. 

Analis penyebaran berguna untuk memahami data menurut ukuran rata-rata, 

median, modus, interval, standard deviasi  lain sebagainya, misalnya: 

penjualan harian sebanyak 100 unit dan mempunyai standard deviasi 5 unit.  

Analisa ini berguna untuk memahami sifat kegiatan penjualan yang perlu 

direncanakan. 
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 Selanjutnya teknik-teknik penciptaan data perlu dilakukan karena data 

historis hanya menggambarkan keadaan masa lalu.   Sedangkan perencanaan 

melibatkan masa lampau dan masa yang akan datang.  Umumnya perkiraan 

dimasa yang akan datang adalah didasarkan pada analisis data historis dengan 

menggunakan teknik penciptaan data proses perencanaan.  Ada beberapa teknik  

pengembangan data perencanaan yang dapat digunakan yang akan ditunjukkan 

pada tabel 2.2 berikut ini. 

 
Tabel 2.2 Teknik Penciptaan data untuk pengembangan Data perencanaan 

 
Teknik Penciptaan Keterangan 

Ekstrapolasi “Time 
series” atau Tingkat 
Pertumbuhan 

Time series, dan tingkat pertumbuhan dapat diekstrapolasi 
dari analisis data historis. 
Misalnya : jika tingkat pertumbuhan masa lalu 10%, maka 
tingkat itu dianggap berlangsung terus kecuali jika 
dimodifikasi atas penilaian tertentu. 
 

Ekstrapolasi 
berdasarkan analisis 
regresi 

Pola kegiatan masa lampau yang diperoleh dengan analisa 
regresi dapat dipakai jika pola itu diharapkan berlangsung 
terus 

Interpolasi Diperlukan jika ada data historis tetapi tidak ada 
hubungannya dengan perencanaan, maka nilai yang 
dibutuhkan dapat diinterpolasikan. 
 

Rumusan atau 
Hubungan 

Kebanyakan angka perencanaan diturunkan dari 
perhitungan/lainnya. 
Misalnya penjualan untuk bulan tertentu bisa dihitung dari 
penjualan tahunan dikalikan faktor musiman untuk bulan 
yang akan datang 
 

 
2.2.  DUKUNGAN SISTIM INFORMASI PADA PROSES PENGENDALIAN 
 

 Pengendalian terdiri atas kegiatan-kegiatan yang memungkinkan 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  Masing-masing fungsi 

organisatoris memerlukan pengendalian untuk menilai prestasi yang dihasilkan.  

Untuk pengendalian diperlukan suatu ukuran prestasi yang di dasarkan pada 

pengalaman manusia.  Prestasi dinyatakan menurut ukuran sebagai berikut : 

1. Unit masukan 

2. Kegiatan 

3. Keluaran yang dihasilkan. 
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Siklus pengendalian  manajemen pada organisasi ditunjukkan oleh gambar 

2.1 dibawah ini mengenai laporan evaluasi/prestasi yang diberikan pada pimpinan 

pada tahap evaluasi yang menggambarkan suatu perbandingan antara prestasi 

nyata dengan prestasi yang direncanakan.  Laporan evaluasi/prestasi disusun dari 

kegiatan-kegiatan lampau yang telah dikerjakan.  Dan jika laporan tersebut 

digunakan sebagai dasar tindakan di masa mendatang, maka disebut sebagai 

laporan pengendalian. 

Gambar 2.1 : Tingkatan Kegiatan Manajemen. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 Dukungan  SIM pada proses pengendalian adalah dimulai dengan model 

perencanaan.  Model yang sama biasanya bisa dipakai untuk menentukan standard 

prestasi yang direvisi yang memperhitungkan tingkat kegiatan yang telah dirubah.  

Standard yang direvisi diperlukan untuk proses pengendalian.  Dukungan yang 

diberikan adalah mencakup hal-hal berikut ini : 

1. Analisis perbedaan prestasi dengan standard prestasi. 

2. Analisis lain yang membantu dalam pemahaman perbedaan 

3. Arah tindakan yang akan memperbaiki prestasi pada masa mendatang. 

Dukungan lain dari SIM dalam proses pengendalian adalah dengan 

mengadakan monitoring secara terus menerus dari prestasi, bukan hanya 

pelaporan yang dilakukan secara periodic. Monitoring dapat dilakukan 

berdasarkan model perencanaan di tambah konsep batasan pengendalian.  Apabila 

suatu kegiatan berada diluar batas  pengendalian, maka suatu berita segera 

disampaikan pada unit pengendalian yang tepat. 

Gangguan 

Rencana 
Manajemen 

Alokasi (variable) 
Pengendalian 

Pengolahan 

Evaluasi 

Target Kriteria 
Keputusan 

Ukuran 
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 Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan dalam organisasi dapat di 

monitor secara terus menerus dan penyimpangan-penyimpangan akan segera 

terdeteksi.  Untuk seterusnya  keputusan-keputusan baru dapat dibuat untuk 

mengembalikan proses kedalam batasan pengendalian. 

2.3. DUKUNGAN SISTEM INFORMASI PADA PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 

 Dukungan SIM pada proses pengambilan keputusan meliputi tiga tahapan 

yaitu : 

1. Penelusuran untuk pemahaman masalah, yang terdiri dari : 

 Usaha-usaha  penyelidikan lingkungan yang memancing keputusan 
 Pengakuan adanya masalah. 

2. Design untuk penciptaan pemecahan masalah, meliputi usaha-usaha 

berikut ini : 

 Penemuan alternatif-alternatif pemecahan masalah 
 Pengembangan alternatif-alternatif pemecahan masalah, analisis arah 

tindakan yang mungkin. 
3. Pemilihan untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah  

 Melibatkan seleksi arah tindakan dan pelaksanaannya. 

Gambar berikut ini menunjukkan dukungan SIM dalam proses pengambilan 
keputusan 

Gambar 2.2 Dukungan SIM pada proses pengambilan Keputusan 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Ada beberapa tulisan di majalah popular menyatakan bahwa komputer 

akan membuat suatu keputusan.  Namun sebenarnya keputusan akan dibuat oleh 

Penelusuran 

Design 

Pemilihan 
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manusia.  Komputer hanya akan membantu memberikan dukungan dengan 

memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan.  Hal 

ini dapat dipahami karena ada sebagian keputusan yang dapat diprogramkan 

melalui komputer dan ada sebagian lain yang tidak dapat diprogramkan di 

komputer.  

 Pembuatan keputusan yang terprogram dapat sepenuhnya dilakukan oleh 

komputer karena adanya aturan-aturan yang dapat dibuatkan kodenya dengan 

terperinci dan jelas.  Sedangkan keputusan tidak terprogram hanya dapat 

dilakukan oleh manusia. Ciri-ciri keputusan yang dapat diprogramkan dan yang 

tidak dapat diprogramkan akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini yang pada 

hakikatnya terdapat tiga unsur dalam pembuatan keputusan yakni : 

1. Data 

2. Model atau prosedur keputusan 

3. Pembuatan keputusan 

 Pembuatan keputusan dapat diperbaiki dengan dukungan data yang lebih 

baik, model keputusan yang lebih baik, dan pembuat keputusan yang lebih 

terampil dan berpengalaman. 

Tabel 2,3 Ciri-ciri Keputusan Terprogram dan yang tidak Terprogram 

Keputusan Terprogram Keputusan Tidak Terprogram 
Untuk kejadian yang berulang-
ulang terjadi 
 

Kadang-kadang terjadi 

Aturan dan keputusan dapat 
dirumuskan dengan rinci dan 
jelas 
 

Unik dan perlu analisis baru untuk 
setiap kejadian 

Aturan dan keputusan atau 
algoritme untuk bawahan 
 

Untuk keputusan manajemen tingkat 
atas 

 

2.3.1.  DUKUNGAN SIM PADA PROSES PENELUSURAN 

 Dukungan SIM pada tahapan penelusuran dapat dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk penelusuran 

masalah.  Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mencari atau 
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menyaring keadaan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal untuk 

menunjukkan adanya  peluang dan masalah.  Jenis-jenis peluang atau masalah 

yang ditemukan pada tahapan penelusuran dapat dikelompokkan kedalam hal-hal 

berikut ini : 

1. Peluang meliputi : 

Peluang untuk laba 

Peluang untuk pengurangan resiko masyarakat 

Peluang untuk pelayanan. 

2. Masalah meliputi : 

Masalah yang mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa/masalah 

yang mempengaruhi prestasi, Masalah resiko 

 Sistim informasi untuk mengidentifikasi peluang/masalah memerlukan 
unsur sebagai berikut : 

1. Basis data meliputi : 

 Basis data masyarakat 

 Basis data lingkungan 

 Basis data lingkungan persaingan 

 Basis data intern organisasi 

2. Pengolahan dan penelusuran meliputi : 

 Penelusuran terstruktur yang bersifat berkelanjutan. 

 Penelusuran terstruktur yang khusus 

 Penelusuran tidak terstruktur yang khusus .  Penelusuran tidak terstruktur 

yang khusus memerlukan kemampuan SIM untuk menyediakan sarana 

pencarian kembali data secara langsung  (on line). 

3. Laporan meliputi :  

 Keluaran yang langsung untuk perangkat lunak tahapan design 

 Keluaran yang menyatakan design keputusan. 

 Keluaran yang menyatakan langkah pilihan keputusan yang harus diikuti. 

 Keluaran yang menyatakan suatu pemecahan atau peluang yang mungkin 

tetapi tanpa indikator tindakan mendatang. 
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 Peluang dan masalah yang berhasil diidentifikasi pada tahapan 

penelusuran masalah akan mengawali analisis lanjutan dan pilihan tahapan 

pembuatan keputusan. 

2.3.2. DUKUNGAN SIM PADA DESIGN KEPUTUSAN 

 Dukungan sistim informasi pada tahapan design keputusan adalah 

melibatkan perangkat lunak untuk membantu kegiatan-kegiatan dalam tahapan ini 

yakni : 

1. Perangkat lunak sebagai bantuan untuk pemahaman masalah. 

 Perangkat lunak sebagai bantuan untuk pemahaman masalah merupakan  

perangkat lunak  untuk mengembangkan suatu model simulasi.  Misalnya : 

perangkat lunak statistika dan analisis regresi, korelasi sederhana, chi 

square, dan pengujian signifikan lainnya, analisis faktor, dan pemilihan 

sampel (sampling). 

2. Perangkat lunak sebagai bantuan penciptaan pemecahan  
Perangkat lunak sebagai bantuan penciptaan pemecahan merupakan 

perangkat lunak untuk analisis ciri dengan dibantu oleh : 

 Perangkat lunak model yang dikembangkan sendiri 

 Perangkat lunak pencarian kembali basis data.   

Kedua perangkat lunak tersebut berguna untuk penciptaan gagasan 

pemecahan masalah yang dihadapi. 

3. Perangkat lunak untuk pengujian kelayakan pemecahan. 
 Perangkat lunak untuk pengujian kelayakan pemecahan merupakan 

perangkat lunak untuk analisis pembanding antara berbagai model yang 

dikembangkan menggunakan suatu basis data yang ada sistim informasi. 

2.3.3. DUKUNGAN SIM PADA PEMILIHAN KEPUTUSAN 

 Dukungan SIM pada tahapan pemilihan alternatif pemecahan masalah 

ditunjukkan oleh adanya model-model keputusan yang dapat digunakan untuk 

menyusun alternatif-alternatif yang ada berdasarkan kriteria  yang ditetapkan.  

Model keputusan yang mendukung pada tahapan ini adalah model keputusan 

perangkat statistik dan analitik, analisis kepekaan, dan prosedur pemilihan.  
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Selanjutnya pemilihan pemecahan akhir dibuat oleh pembuat keputusan 

berdasarkan susunan alternatif  yang disajikan. 

 Dari uraian tersebut diatas secara ringkas dukungan sistim informasi untuk 

pembuatan suatu keputusan adalah terdiri dari unsur-unsur yang berikut ini : 

1. Suatu basis data yang lengkap 

2. Suatu kemampuan pencarian kembali data dari basis data. 

3. Perangkat lunak 

4. Perangkat lunak statistik dan analitik. 

5. Suatu dasar model yang berisi perangkat lunak untuk : 

 Pembuatan model 

 Model keputusan 

 Bantuan keputusan. 

 

Latihan Soal. 

1. Sebut dan jelaskan beberapa bentuk atau teknik analisis data historis? 

2. Terdapat tiga tahapan dukungan SIM pada proses pengambilan keputusan 

jelaskan ? 

3. Sebutkan perbedaan ciri-ciri keputusan terprogram dan yang tidak 

terprogram 

4. Bagaimanakah  dukungan SIM pada design keputusan, Jelaskan? 
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Topik 3 

SISTIM INFORMASI SEBAGAI 
 PENDUKUNG PROSES MANAGEMENT 

 
 Management dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata 

lain peranan management  disini berperan strategis demi keberhasilan organisasi 

secara keseluruhan.  Hal ini dapat tercapai dengan cara penerapan kepemimpinan 

(leadership) yang bersifat efektif.  Secara umum dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan suatu organisasi pada hakekatnya sangat ditentukan oleh 

penggabungan yang tepat antara kepemimpinan yang efektif dan pelaksanaan 

kegiatan operasional yang efisien.   

 Pada umumnya kepeminpinan yang efektif tergambar pada dua kegiatan 

utama yakni: Peranan yang menjadi tanggung jawab selaku unsur pimpinan dalam 

organisasi, dan kemampuannya dalam memimpin organisasi untuk mencapai 

seluruh proses managerial yang harus terlaksana dengan baik. 

 
3.1. TIGA KATEGORI PERANAN MANAGEMENT 

 Management suatu organisasi memainkan tiga kategori peran yakni : Peran 

yang bersifat Interpersonal, Peran Informasional dan Peran selaku Pengambil 

Keputusan (decision making).  Selanjutnya akan dibahas masing-masing peran 

tersebut berikut ini : 

 
PERAN YANG BERSIFAT INTER PERSONAL 

 Peranan yang bersifat interpersonal dimaksudkan untuk mengembangkan 

rasa solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi.  Peran ini seringkali 

menampakan dirinya dalam tiga bentuk utama yakni : 

1. Peran yang bersifat simbolis.  Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi 

suatu organisasi seringkali diidentikan dengan seseorang yang menduduki 

jabatan tertentu dalam organisaasi atau yang menduduki pada level 

management puncak yang ada dalam suatu organisasi.  Hal ini ditunjukan 

dengan keterlibatan atau kesediaan pihak management untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial dan yang bersifat seremonial.  Sebagai contoh 



 
 

35 
 

keterlibatan dalam kegiatan hari-hari besar nasional, perayaan ulang tahun 

organisasi, menghadiri acara pemberian tanda penghargaan kepada 

karyawan yang menampilkan kenerja yang sangat baik dan lain 

sebagainya.  Tapi pada kenyataannya banyak orang yang menduduki posisi 

managerial penting dalam suatu organisasi yang tidak senang untuk 

memainkan peranan ini.  Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama yaitu : 

(a).  Keterlibatan termasuk kategori kegiatan peripheral dalam arti tidak 

memberikan kontribusi secara langsung kepada pencapaian tujuan 

organisasi. (b). Kegiatan seremonial dan sosial ini akan menyita banyak 

waktu, tenaga dan bahkan juga biaya.  Akan tetapi dengan memainkan 

peran yang bersifat simbolis ini sangat penting, jika ditinjau dari segi 

penciptaan citra positif organisasi yang bersangkutan misalnya sebagai 

tokoh dalam lingkungan “keluarga besar” organisasi dan mencegah 

timbulnya pemikiran atau persepsi bahwa management organisasi bersifat 

eksklusif. 

2. Peran selaku pemimpin.  Jika kepemimpinan didefinisikan sebagai 

“kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut 

bersedia untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pimpinan 

meskipun secara pribadi hal tersebut tidak disukainya. Jelaslah disini 

bahwa kemampuan memimpin yang efektif akan turut menentukan 

keberhasilan atau kegagalan organisasi karena dengan kepemimpinan  

itulah  orang lain dibina, diarahkan dan diberi motivasi yang tepat. 

3. Peranan sebagai penghubung.  Peranan sebagai penghubung disini 

terutama dalam arti eksternal yakni peranan sebagai wakil organisasi 

dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang mempunyai 

kemitraan atau hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan.  

Salah satu hubungan ini ialah bahwa management menerima informasi 

dari pihak luar dan sebaliknya memberikan informasi kepada pihak luar 

tentang  organisasi yang dipimpinnya.  
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PERANAN INFORMASIONAL 

 Yang dimaksud dengan peran ini adalah bahwa kedudukannya sebagai 

unsur pimpinan dalam organisasi, management menjadi pemantau arus informasi 

dalam organisasi disamping peranan sebagai penerima dan pembagi informasi.  

Hal yang disebutkan terakhir ini disebut pula sebagai juru bicara organisasi.  

Sebagai pemantau arus informasi management berupaya untuk menjamin agar 

informasi yang diterima segera sampai kepada satuan kerja yang 

membutuhkannya dan demikian pula sebaliknya arus informasi keluar berjalan 

lancar dalam arti diterima oleh pihak luar yang membutuhkannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama.   

Selaku penerima informasi management memperoleh berbagai jenis 

informasi dan berasal dari berbagai sumber, baik secara internal dari berbagai 

komponen atau satuan kerja yang terdapat dalam organisasi maupun secara 

eksternal, yaitu berbagai sumber yang dianggap memiliki informasi yang 

diperlukan oleh management dalam menjalankan semua jenis peranan, fungsi dan 

kegiatannya.  Seringkali dihadapi oleh pihak management dalam hal informasi ini 

adalah kecenderungan  menerima terlalu banyak informasi, termasuk didalamnya 

informasi yang mungkin tidak begitu penting atau dibutuhkan dalam menjalankan 

peranan managerialnya.  Berbeda halnya dengan pada masa lalu pada waktu 

penanganan informasi masih bersifat manual, mahal, dan lambat.   

Informasi merupakan sumberdaya (resources) organisasi yang langkah,  

melimpahnya informasi yang diterima oleh pihak management akan 

mengakibatkan masalah paling sedikit dalam dua bentuk yakni : (a).  Tidak sedikit 

waktu dan tenaga yang terbuang hanya untuk menyeleksi informasi yang benar-

benar    yang berarti mengurangi  waktu yang tersedia untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang lebih strategis sifatnya dan (b). Tidak adanya jaminan 

bahwa informasi yang diterima itu berkualitas.  Biasanya informasi yang diterima 

oleh pihak management dikategorikan dalam dua jenis yaitu : informasi yang 

digunakan oleh management dalam memainkan peranan managerialnya dan 

informasi yang didistribusikan kepada para manager yang lebih rendah 

tingkatannya untuk digunakan sebagai alat pendukung kegiatan para bawahan.  
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Kategori kedua inilah yang mengakibatkan timbulnya  peranan management 

sebagai pembagi informasi.   

Peranan ini tidak kalah pentingnya dengan peranan sebagai penerima 

informasi.  Dikatakan demikian karena management  harus mengetahui dengan 

pasti dan tepat kepada siapa serta informasi apa yang diberikan dan untuk 

kepentingan apa.  Salah satu peranan management yang penting adalah sebagai 

juru bicara organisasi.  Dengan peran ini management menyampaikan informasi 

tentang berbagai segi kehidupan organisasi seperti strateginya, rencananya, 

kebijakan, tindakan operasional dan hasil yang dicapai kepada berbagai pihak 

yang memerlukannya. 

PERANAN SELAKU PENGAMBIL KEPUTUSAN (DECISION MAKING) 

 Pada tingkatan managerial yang berbeda-beda para manager dalam suatu 

organisasi berperan sebagai pengambil keputusan baik yang sifatnya strategis, 

fungsional dan teknis operasional.  Peranan tersebut timbul karena management 

memiliki wewenang untuk bertindak selaku  (a). Wirausahawan, (b) Peredam 

ketidaktenangan, (c). Penentu alokasi sarana, prasarana, sumber daya manusia dan 

dana, serta (d). Selaku perunding. 

 Apabila dikatakan bahwa management berperan sebagai wirausahawan, 

yang dimaksudkan disini ialah mereka yang paling bertangung jawab untuk 

mengamati situasi internal dan dilingkungan  sedemikian rupa sehingga jika 

peluang baru timbul untuk melakukan kegiatan tertentu dalam rangka peningkatan 

kemampuan organisasi mencapai tujuan dan sasarannya, peluang tersebut dapat 

dimanfaatkan dengan segera dan semaksimal mungkin.  Disamping itu para 

manager inilah yang berperan untuk mengambil prakarsa untuk mewujudkan 

perubahan yang mungkin dituntut oleh kondisi internal  organisasi dan 

perkembangan yang terjadi pada lingkungan. 

 Dapat dipastikan bahwa adakalanya suatu organisasi dihadapkan pada 

suasana ketidaktenangan karena misalnya : terjadinya perubahan yang tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya.  Memang sering kali ditekankan bahwa management 

yang tangguh adalah management yang antisipatif sehingga tidak sering 

diperhadapkan kepada suasana pendadakan.  Penekanan demikian benar dan 

penting meskipun mengatakan jauh lebih murah ketimbang melaksanakannya, 
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yang artinya sematang-matangnya perkiraan keadaan masa depan dilakukan, 

ketidakpastian selalu ada.  Untuk meredam ketidakpastian yang dimaksud atau 

yang mungkin terjadi management dapat melakukan berbagai pilihan tindakan, 

termasuk pengkajian ulang strategi rencana organisasi dan mengkomunikasikan 

hasil kajian tersebut kepada seluruh jajaran dalam organisasi. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap jabatan dalam managerial 

melekat kekuasaan tertentu.  Kepemimpinan yang efektif menuntut bahwa 

kekuasaan tersebut sesungguhnya merupakan amanah yang harus diemban dengan 

sebaik mungkin.  Berarti tidak boleh terjadi penyelewengan kekuasaan yang 

dimiliki oleh seseorang.  Kewenangan yang dimiliki oleh kelompok management 

tampak dalam berbagai  bentuk, seperti kewenangan untuk mengalokasikan 

anggaran, sarana dan prasarana kerja, sumber daya manusia (human resources), 

serta wewenang untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan prilaku positif 

seperti  pemberian plaket dan sebaliknya mengenakkan sangsi disiplin organisasi 

kepada mereka yang kinerjanya rendah seperti penangguhan kenaikan gaji 

berkala, penurunan pangkat atau demosi dan pembebasan dari jabatan. 

 Peranan terakhir penting dan harus dimainkan dengan efektif ialah selaku 

perunding bagi organisasi atau sebaliknya dengan pihak luar organisasi misalnya : 

(a). Perundingan dengan organisasi serikat pekerja dalam hal timbulnya pertikaian 

perburuhan. (b). Perundingan dengan para pemasok untuk memperoleh bahan 

mentah dan bahan baku yang bermutu tinggi, harga yang wajar, syarat-syarat 

pembayaran yang lunak, jadwal penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. (c). Perundingan dengan mitra kerja, termasuk lembaga keuangan dan 

perbankan. (d). Perundingan dengan para pesaing, seperti di dalam hal penentuan 

strategi bersama yang menyangkut harga jual produk, serta (e). Perundingan 

dengan pihak pemerintah seperti halnya dalam hal negosiasi kontrak kerja dan lain 

sebagainya. 

 Meskipun demikian secara eksplisit, sesungguhnya semua peranan yang 

telah disinggung dimuka tersebut akan dapat dimainkan oleh management dengan 

tingkat efektivitas yang tinggi apabila sebelum dan selama memainkan peranan 

tersebut bagi management tersedia semua jenis informasi yang diperlukan. 
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3.2. PROSES MANAGERIAL 

Organisasi apapun bentuknya, selalu terlibat dalam serangkaian proses 

managerial yang pada intinya berkisar pada hal-hal yang berikut ini : (a). 

Penentuan  tujuan dan sasaran. (b) Perumusan strategi, (c). Perencanaan, (d). 

Penentuan  program kerja, (e). Pengorganisasian, (f).  Pergerakan sumber daya 

manusia, (g). Pemantauan kegiatan operasional, (h). Pengawasan, (i). Penilaian, 

(j). Penciptaan dan penggunaan sistim  umpan balik (feedback). 

Masing-masing tahapan dalam proses tersebut pasti memerlukan berbagai 

jenis informasi yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini. 

PENENTUAN TUJUAN 

Dapat dikatakan bahwa pembentukan suatu organisasi bertujuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.   Sehubungan dengan tujuan 

tersebut maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang antara lain adalah : 

1. Tujuan organisasi biasanya ditentukan oleh para pendiri organisasi tersebut 

dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan kemudian diarahkan kepada 

pencapaian tujuan tersebut. 

2. Semua anggota organisasi diharapkan mau menerima tujuan tersebut 

sebagai suatu yang layak dan pantas untuk dicapai. 

3. Tujuan dipandang sebagai sesuatu yang menjadi penentu dan sekaligus 

sebagai titik puncak seluruh kegiatan organisasi yang antara lain berarti 

bahwa apapun yang akan terjadi dikemudian hari dalam organisasi harus 

berkaitan langsung dengan tujuan yang tidak ditentukan sebelumnya.   

Sebagai titik puncak  kegiatan organisasi dan juga sebagai tolok ukur 

keberhasilan organisasi, tujuan akhir suatu organisasi memiliki empat ciri yaitu : 

1. Jangkauan waktunya jauh kedepan dan bahkan biasanya tidak dinyatakan 

secara tegas kapan tujuan tersebut akan dicapai, melainkan dengan 

mengatakan “diupayakan akan tercapai suatu kali kelak” 

2. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ideal yang diharapkan akan terjadi. 

3. Tujuan dinyatakan secara kualitatif, dan  

4. Sifat tujuan akhir tersebut tidak dimungkinkan untuk dirumuskan secara 

kongrit melainkan abstrak. 
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Oleh karena itu tidak jarang apabila dalam perjalanannya, suatu organisasi 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian tertentu, baik dalam arti mengubah 

komponen tertentu dari tujuan tersebut atau sering pula menggantinya dengan 

suatu tujuan yang baru.  Tetapi jelasnya selalu ada tujuan yang akan dicapai.  

Seringkali pula anggota dalam organisasi tidak memahami dengan benar makna 

dan hakikat dari berbagai implikasi dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut. 

Informasi yang dibutuhkan dalam rangka penentuan tujuan organisasi 

adalah informasi dasar yang memberikan gambaran kasar atau global tentang 

kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi baik dalam arti internal 

dalam organisasi yang bersangkutan maupun pada lingkungan dimana organisasi 

akan bergerak.  Agar tujuan yang ditentukan ini memang mungkin untuk dicapai, 

informasi dasar dan eksternal yang diperlukan dapat mencakup informasi dibidang 

politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta arah perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  Secara internal informasi yang dibutuhkan 

menyangkut antara lain tentang produk yang akan dihasilkan oleh 

perusahaan/organisasi, baik dalam arti barang (goods) maupun jasa (service) yang 

dikaitkan dengan kemampuan organisasi menyediakan dan menguasai berbagai 

sarana dan prasarana, dana, dan sumber daya manusia. 

PENTAHAPAN PENCAPAIAN TUJUAN 

 Keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan haruslah dipandang sebagai 

suatu proses.  Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.  Dengan kata lain perlu dilakukan 

atau ditetapkan sasaran-sasaran (goal) atau sering dikenal dengan istilah “tujuan 

antara” yang ingin dicapai pada suatu kurun waktu tertentu. 

 Karena sasaran merupakan tujuan antara, maka ciri-cirinya pun agak 

berbeda dengan ciri-ciri tujuan akhir yaitu : 

1. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan seperti misalnya lima tahun, 

sepuluh tahun.  

2. Tidak lagi idealistic melainkan didasarkan pada pemikiran pragmatism 

dalam arti bahwa sasaran tersebut diyakini memang mungkin dicapai. 

3. Dinyatakan secara kuantitatif  sepanjang hal itu mungkin dilakukan, dan 
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4. Sasaran merupakan target yang nyata. 

Perlu disadari bahwa betapun baiknya suatu rencana masa depan yang 

telah disusun pasti akan tetap diperhadapkan dengan faktor  ketidakpastian.  Oleh 

karena itu perlu meminimalisir faktor  ketidakpastian tersebut atau resiko  yang 

akan dihadapi.  Untuk itu maka diperlukan berbagai informasi untuk dijadikan 

sebagai instrumen pendukung dalam pengambilan keputusan.  Dibidang ekonomi 

misalnya diperlukan informasi yang menyangkut banyak segi kehidupan 

perekonomian, seperti tingkat pertumbuhan (rate of growth) perekonomian 

nasional, laju inflasi (inflation rate), tingkat suku bunga, apakah pemerintah akan 

menerapkan kebijakan uang ketat atau tidak, atau pertumbuhan dan 

perkembangan industry, kondisi persaingan dalam industry dimana organisasi 

bergerak, dan informasi lain yang sejenis.  Dibidang sosial budaya, sangat 

diperlukan aneka ragam informasi seperti tingkat pendidikan masyarakat, 

kemungkinan makin beranekaragamnya tenaga kerja, perkiraan sampai sejauh 

mana akan terjadi pergesaran nilai-nilai sosial budaya di masyarakat sebagai 

akibat penetrasi teknologi informasi, dan lain sebagainya.  Informasi tentang 

dampak perkembangan teknologi pun harus dimiliki karena akan turut 

menentukan bentuk berbagai sasaran yang akan ditetapkan itu. 

PERUMUSAN STRATEGI 

 Keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan dari berbagai sasaran orgnisasi 

memerlukan strategi yang tepat dan jelas.  Dilingkungan dunia bisnis, strategi 

pada umumnya didefenisikan sebagai “Pernyataan sadar oleh management 

tentang bidang bisnis apa yang ditekuni oleh organisasi sekarang dan dalam 

kegiatan bisnis apa organisasi akan bergerak dimasa yang akan datang”. 

 Bertitik tolak dari definisi tersebut, management mungkin melakukan 

stratifikasi strategi, atau mungin tidak akan dilakukan. Ukuran organisasi 

merupakan salah satu faktor penentunya.  Artinya bagi organisasi yang berskala 

kecil pada umumnya stratifikasi strategi tidak diperlukan.  Akan tetapi bagi suatu 

organisasi yang berskala besar seperti konglemerat sangat diperlukan stratifikasi 

strategi yaitu dalam bentuk : 

1. Strategi besar yang berlaku bagi keseluruhan organisasi. 

2. Strategi induk bagi satuan-satuan usaha di dalamnya. 
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3. Strategi dasar bagi berbagai bidang fungsional dalam organisasi, dan 

4. Strategi operasional bagi satuan-satuan kerja yang bertanggung jawab 

untuk menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya teknik dan operasional. 

Salah satu instrumen ilmiah yang umum digunakan dalam menentukan dan 

menetapkan strategi organisasi ialah analisa Kekuatan (Strengths), Kelemahan, 

(Weaknnessess), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) atau sering 

disingkat dengan analisa SWOT.  Instrumen ini ternyata dapat digunakan  secara 

tepat untuk mempelajari dan menentukan strategi yang tepat.   Artinya agar 

supaya suatu organisasi meraih keberhasilan, management mutlak harus 

mengenali faktor-faktor kekuatan organisasi, kelemahannya, peluang yang 

mungkin atau diperkirakan akan timbul, dan berbagai ancaman yang harus 

dihadapi.  Para pakar biasanya menekankan bahwa agar analisa SWOT benar-

benar bermanfaat sebagai alat bantu dalam perumusan dan penentuan strategi 

organisasi, faktor-faktor kekuatan dan peluang digabung untuk memperoleh 

manfaat yang maksimal dan kelemahan serta ancaman juga digabung untuk 

meredam atau meminimalisir dampak negatif.  

Agar supaya analisa SWOT benar-benar dapat digunakan sebagai 

instrumen pembantu dalam pengambilan keputusan tentang strategi organisasi, 

sangat diperlukan berbagai informasi baik yang bersumber dari dalam organisasi 

maupun dari luar organisasi.  Pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor yang 

berupa kekuatan dan kelemahan organisasi misalnya : memerlukan informasi 

internal antara lain tentang filsafat organisasi, kemampuannya memiliki dan 

menguasai berbagai sarana, prasarana, dan dana, pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan sumber daya manusia, serta budaya organisasi.  Informasi mengenai 

peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan juga sangat penting antara 

lain potensi pasar dimana produk perusahaan dijual, bidang bisnis baru, 

peluncuran produk baru, dan lain sebagainya.  Demikian juga dengan ancaman 

yang dihadapi, misalnya perubahan kebijakan pemerintah kemungkinan 

terganggunya stabilitas keamanan, bentuk persaingan ketat karena beberapa 

perusahaan memproduksi, memasarkan, dan menjual produk serupa atau produk 

substitusi yang oleh para konsumen dipandang mempunyai nilai yang relatif sama, 

ancaman pengambil alihan perusahaan oleh pengusaha kuat misalnya karena 
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niatnya untuk menjadi atau  menduduki posisi yang bersifat monopolistic dan 

oligopolistic dan lain sebagainya. 

FUNGSI PERENCANAAN (PLANNING FUNCTION) 

 Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan memerlukan penjabaran 

melalui penyelenggaraan fungsi perencanaan.  Perencanaan (planning) dapat 

didefinisikan sebagai “ pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang 

akan dilakukan dalam satu kurun waktu  tertentu di masa yang akan datang”.  

Jika dilihat dari sudut jangkauan waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka 

panjang (long term planning) misalnya 10 tahun, 20 tahun, atau lebih dan jangka 

pendek (short term planning) misalnya satu tahun ataupun kurang dari satu tahun.  

 Perencanaan merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan, perlu 

diketahui secepat mungkin berbagai resiko dan faktor-faktor yang menjadi 

penyebab ketidakpastian.  Sangat penting untuk disadari bahwa “muatan” resiko 

dan ketidakpastian makin besar dalam perencanaan jangka panjang dan relatif 

makin kecil jika rencana bersifat  jangka pendek.  Berarti jumlah, bentuk,  jenis 

dan  sifat informasi yang diperlukan pun jelas berbeda dan management harus 

memahami perbedaan-perbedaan tersebut. 

 Informasi tersebut berkaitan dengan upaya untuk menemukan jawaban 

terhadap enam pertanyaan yang harus terjawab dalam proses perencanaan yaitu  

pertanyaan : apa, dimana, bilamana, bagaimana, siapa dan mengapa. 

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 

 Dimuka telah disebutkan bahwa penyusunan program kerja adalah 

merupakan perencanaan jangka pendek.  Dengan demikian peyusunan program 

kerja merupakan rincian yang sistimatis dari rencana jangka sedang atau 

menengah.  Keenam pertanyaan yang dicari dan diupayakan ditemukan 

jawabannya dalam perencanaan harus terjawab dalam penyusunan program kerja 

dengan pengertian bahwa jawaban tersebut : (a). Lebih bersifat kuantitatif. (b). 

Menyatakan secara jelas dan kongkrit hasil yang diharapkan. (c). Disusun 

sedemikian rincinya sehingga dapat dijadikan pedoman dan pegangan dalam 

penyelenggaraan kegiatan operational. 
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FUNGSI PENGORGANISASIAN. 

 Organisasi dapat didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang terikat 

secara formal dan hirarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan sebelumnya”.  Apabila kita simak secara cermat, definisi 

tersebut menunjukkan paling sedikit ada lima implikasi informasionalnya yakni :  

1. Organisasi sebagai Wadah 

Teori klasik tentang organisasi menekankan organisasi adalah merupakan 

suatu wadah dimana sekelompok orang bergabung dan menempati kotak-

kotak” tertentu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya.  Hubungan kerja yang sifatnya hirarki yang tercermin dalam 

hubungan formal antara “atasan” dan “bawahan” sangat menonjol dalam 

teori ini.  Pandangan klasik tersebut masih berlaku dalam organisasi yang 

paling modern sekalipun, meskipun dengan aksentuasi yang berbeda 

dibandingkan dengan masa lalu.  Perbedaan aksentuasi tersebut akan 

dibahas kemudian. 

2. Organisasi sebagai proses interaksi. 

Disamping menyoroti organisasi sebagai wadah seluruh kegiatan yang 

berlanjut dan diselenggarakan oleh para anggota satuan organisasi yang 

berkerja purna waktu, teori organisasi yang modern sangat menekankan 

pentingnya melihat organisasi sebagai suatu proses interaksi, 

interdependensi dan interelasi antara berbagai komponen yang terdapat 

dalam organisasi tersebut.  Alasan yang sangat mendasar untuk penekanan 

tersebut ialah mutlak perlu diterapkan pendekatan kesisteman dalam 

menjalankan roda organisasi.   

Menerapkan pendekatan kesisteman antara lain berarti bahwa dalam 

menjalankan roda suatu organisasi harus diterapkan prinsip sinergi yang 

berarti bahwa meskipun atau bahkan justru karena berbagai satuan kerja 

dalam organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi yang sangat spesifik, 

dan bagaimanapun pembagian tugas dilakukan sebagai konsekwensi 

tuntutan spesialisasi tersebut, perbedaan fungsi harus dilihat sebagai upaya 

memperkaya organisasi sebagai penjumlahan hasil yang dicapai organisasi 

sebagai keseluruhan harus lebih besar dari penjumlahan hasil yang diraih 
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oleh masing-masing kemponen organisasi yang bekerja sendiri-sendiri.  

Dengan perkataan lain, tolok ukur keberhasilan organisasi tidak dilihat 

secara inkrimental dari apa yang dicapai oleh masing-masing satuan kerja 

melainkan dari sudut pandang yang bersifat holistic dalam arti 

keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan.  Perlu ditekankan pula bahwa 

terlepas dari tingkat produktivitas, efektivitas, efisiensi, loyalitas para 

anggota, dan disiplin kerja satu satuan kerja tertentu dalam organisasi 

dalam arti yang sesungguhnya, tidak ada lagi tugas yang dapat 

diselesaikan hanya oleh satu satuan kerja penanggung jawab utamanya.  

Penyelesaian tugas yang menjadi  tanggung jawab fungsional satu unit 

kerja tertentu memerlukan interaksi, interdependensi, dan interrelasi 

dengan semua satuan kerja lain dalam organisasi yang bersangkutan. 

Kiranya tidak sulit membayangkan bahwa pemilihan struktur yang tepat 

memerlukan beraneka ragam informasi, seperti menyangkut kompleksitas 

organisasi, besaran organisasi, tingkat formalisasi tugas, departementalisasi  yang 

diberlakukan, apakah yang bersifat produk, geografis, proses dan lain sebagainya.  

Jenis produk yang dihasilkan, baik dalam arti barang maupun jasa, dan pangsa 

pasar yang sudah dan ingin dikuasai  termasuk segmennya.  Atas dasar informasi 

itulah dipilih tipe organisasi yang dipandang tepat untuk digunakan, apakah tipe 

line, tipe lini dan staf, tipe fungsional, tipe direktorat, tipe matrix, atau 

kepanitiaan.  Dengan perkataan lain, apakah akan memilih struktur  yang 

sedarhana atau birokratik, tipe yang mekanik atau yang organik. 

PENGGERAKAN SUMBER DAYA MANUSIA  

 Fungsi penggerakkan (Actuating Function) sumber daya manusia 

merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dan sekaligus yang paling sulit 

untuk dilaksanakan.  Mengapa dikatakan penting, karena seluruh proses 

managerial hanya mempunyai makna operasional dalam rangka pencapaian tujuan 

bila diselenggarakan oleh manusia dengan baik dan benar.  Paling sulit karena 

manusia merupakan makluk yang sangat rumit yang belum sepenuhnya dipahami 

baik oleh para ilmuan  maupun oleh para praktisi. 

 Sebagai salah satu komponen proses managerial, pergerakan sumber daya 

manusia perlu memperhatikan hal-hal yang berikut ini termasuk implikasinya 
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terhadap perolehan berbagai jenis informasi yang diperlukan sehingga proses 

penggerakan tersebut langsung dengan tepat dalam arti “kena pada sasarannya”. 

1. Manusia sebagai makluk yang mempunyai harkat dan martabat yang perlu 

dan harus diakui dan dihargai.  Implikasi dari pernyataan tersebut antara 

lain ialah : (a). Manusia berkarya dewasa ini tidak lagi sekedar untuk 

mencari nafka, meskipun hal itu tetap merupakan salah satu alasan 

mengapa manusia bekerja, akan tetapi sebagai bagian dari upayanya 

mengangkat harga dirinya ketingkat yang setinggi mungkin.  (b). Berbagai 

jenis dan imbalan yang diterimanya tidak sekedar dalam bentuk imbalan 

financial langsung dalam bentuk upah dan gaji, dan tunjangan, akan tetapi 

dalam bentuk imbalan yang sifatnya intrinsic, imbalan financial tidak 

langsung dan imbalan non-finansial, terutama yang berkaitan dengan 

pemuasan kebutuhan statusnya. 

2. Dalam berkarya, manusia ingin diperlakukan secara manusia, dalam arti 

diperkaya kehidupan kekaryaannya, antara lain, melalui penyeliaan yang 

simpatik oleh para atasan langsung, tersedianya sarana dan prasarana kerja 

yang memadai, kondisi fisik pekerjaan yang menjamin kesehatan dan 

keselamatan kerja, tugas pekerjaan yang menarik, bervariasi  dan 

menantang, tidak membosankan karena rutinitas dan terlalu mekanistik, 

serta iklim saling mendukung antara sesama anggota organisasi. 

3. Manusia pekerja akan sangat senang apabila mereka diikutsertakan dalam 

proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan kekaryaannya 

melalui apa yang dewasa ini popular dengan istilah dan konsep 

pemberdayaan.  Pemberdayaan harus dilihat sebagai salah satu aspek 

proses demokratisasi dalam kehidupan kekaryaan para pegawai, suatu 

fenomena yang tampaknya sedang dan akan terus bergaung dengan makin 

kuat. 

Memang diakui bahwa pergerakan sumber daya manusia yang tepat dan 

efektif memerlukan informasi yang handal.  Misalnya informasi tentang 

klasifikasi jabatan, informasi tentang  uraian pekerjaan (job description), 

informasi tentang analisis pekerjaan (job analysis), informasi tentang standard 

mutu kinerja yang diharapkan, informasi tentang berbagai sistim imbalan yang 
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diterapkan oleh berbagai organisasi, informasi tentang berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut penggunaan tenaga kerja,  dan berbagai 

informasi lainnya yang memungkinkan satuan kerja yang mengolah sumber daya 

manusia dalam organisasi menyelenggarakan berbagai fungsinya dengan baik. 

PENYELENGGARA KEGIATAN OPERASIONAL 

 Jika kita menyimak dengan seksama mengenai definisi klasik tentang 

management akan terlihat paling sedikit empat elemen yang sangat penting  yakni: 

1. Management mengandung berbagai kiat yang sifatnya situasional.  Yang 

artinya, meskipun benar  terdapat prinsip-prinsip management yang 

bersifat universal, penerapannya harus selalu memperhitungkan faktor 

situasi, kondisi, ruang dan waktu. 

2. Management berorientasi pada hasil yang optimal untuk tidak mengatakan 

hasil yang maksimal.   Optimalisasi hasil yang dicapai menuntut agar 

penyelenggaraan kegiatan operasional dalam organisasi didasarkan pada 

prinsip, atau paling sedikit pendekatan, efisiensi, dan efektivitas kerja. 

3. Kelompok orang yang menduduki berbagai jabatan managerial hanya akan 

memperoleh hasil kerja dengan dan melalui orang lain yang menjadi 

bawahan mereka yang tanggung jawab utamanya ialah  menyelenggarakan 

kegiatan operasional.  Para manager tidak akan mencapai hasil apa-apa 

tanpa terselenggaranya kegiatan operasional. 

4. Sampai pada tingkat yang paling bawah sekalipun, seluruh kegiatan 

operasional harus secara langsung tertuju pada dan mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan strategi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Dengan demikian, terlihat bahwa penyelenggaraan kegiatan operasional 

merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses managerial dan 

bahkan merupakan tes apakah organisasi berjalan diatas rel yang benar (on the 

track) atau tidak. 

PENGAWASAN SEBAGAI KOMPONEN PROSES MANAGERIAL 

 Salah satu fungsi organik management ialah pengawasan (controlling), 

sebagai upaya untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan operasional 
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berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  Karena 

itulah sering terdengar ungkapan  bahwa “perencanaan dan pengawasan 

merupakan dua sisi mata uang yang sama”.  Dinyatakan dengan cara lain, 

pengawasan merupakan kegiatan yang sistimatis untuk memantau 

penyelenggaraan kegiatan operasional untuk melihat apakah tingkat efisien, 

efektivitas, dan produktivitas yang diharapkan terwujud atau tidak. 

 Pengawasan diperlukan karena dua pertimbangan utama yaitu : 

1. Dalam menyelenggarakan semua kegiatan operasional, para anggota 

organisasi tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan, bahkan 

juga mungkin kesalahan.  Berarti kekurangan seperti itu memang dapat 

berakibat pada tidak berwujudnya tingkat efisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas yang diharapkan, akan tetapi bukan karena perilaku 

disfungsional para anggota organisasi.  Disamping itu, tidak mustahil 

bahwa harapan management tidak sepenuhnya terpenuhi karena 

keterampilan teknis para penyelenggara sudah kadaluwarsa, dan tidak 

kurang sesuai dengan tuntutan tugas masing-masing. 

2. Tuntutan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas tidak terpenuhi karena 

mungkin ada anggota organisasi yang menampilkan perilaku yang negatif 

dengan berbagai alasan penyebabnya. 

Dengan dua pertimbangan utama tersebut diatas sering ditekankan oleh 

para pakar bahwa pengawasan sebaiknya bersifat edukatif dan tidak hukum.  

Artinya tujuan dalam melakukan pengawasan adalah untuk membantu para 

anggota  organisasi  mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam diri 

masing-masing dan memberikan bimbingan sehingga terjadi modifikasi perilaku 

yang negatif tersebut.   Bahwa dari hasil pengawasan tersedia umpan balik 

(feedback) kepada management untuk menentukan langkah korektif yang 

mungkin diperlukan. 

Kegiatan pengawasan jelas memerlukan sekaligus menghasilkan informasi 

tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang sedang terjadi.  

Informasi tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil 

wawancara, penyebaran kuestioner, dan pengamatan langsung oleh pengawas di 
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lapangan.  Informasi tersebut akan sangat berguna dalam rangka peningkatan 

kinerja seluruh komponen operasional organisasi. 

PENILAIAN SEBAGAI KOMPONEN PROSES MANAGERIL  

 Penilaian merupakan upaya perbandingan antara hasil yang nyata 

dicapai setelah satu tahap tertentu selesai dikerjakan dengan hasil yang 

seharusnya dicapai untuk tahap tersebut.  Definisi tersebut menunjuk kepada 

paling sedikit lima hal berikut ini : 

1. Penilaian berbeda dengan pengawasan dan sorotan perhatiannya 

ditunjukkan pada kegiatan  operasional yang sedang diselenggarakan, 

sedangkan penilaian dilakukan setelah satu tahap tertentu dilalui. 

2. Penilaian menghasilkan informasi tentang tepat tidaknya semua komponen 

dalam proses managerial, mulai dari tepat tidaknya tujuan hingga  

pelaksanaan kegiatan pengawasan. 

3. Hasil penilaian menggambarkan apakah hasil yang dicapai sama dengan 

sasaran yang telah ditentukan, melebihi sasaran atau kurang dari sasaran. 

4. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian diperlukan untuk 

mengkaji ulang semua komponen proses managerial sehingga perumusan 

kembali berbagai komponen tersebut dapat dilakukan dengan tepat. 

5. Orientasi penilaian adalah masa depan yang pada gilirannya 

memungkinkan organisasi meningkatkan kinerja.  

Seperti halnya dengan pengawasan, informasi dalam proses penilaian 

dapat diperoleh melalui berbagai teknik seperti laporan, wawancara, termasuk 

dengan management puncak, penyebaran kuestionare kepada pihak-pihak yang 

dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluruh proses 

managerial yang tepat dalam perusahaan, dan teknik-teknik lain yang dipandang 

perlu dan tepat digunakan. 

PENTINGNYA UMPAN BALIK 

 Semua informasi yang diperoleh terutama dari hasil penilaian diumpan 

balikkan kepada berbagai pihak dalam organisasi, termasuk kepada para pemodal, 

pemilik saham, management puncak, para pimpinan satuan usaha, para manager 
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bidang fungsional, tenaga kerja spesialis yang terlibat dalam kegiatan penelitian 

dan pengembangan (Research and Development/RD), dan bahkan juga kepada 

para penyelia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan operasional. 

 Umpan balik merupakan bahan masukan yang sangat penting dalam 

menentukan arah dan langkah yang akan ditempuh dimasa depan baik dalam arti 

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja tanpa perubahan 

komponen proses managerial, maupun melakukan perubahan kebijaksanaan 

strategi, struktur, sistim imbalan, budaya organisasi, dan pemanfaatan  teknologi.  

Dengan kata lain umpan balik sangat diperlukan sebagai bahan untuk menjadikan 

organisasi semakin tangguh mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. 

 Dari pembahasan di atas kiranya terlihat dengan jelas bahwa agar 

management suatu organisasi semakin mampu berperan dengan tingkat efektivitas 

yang tinggi, dukungan informasi yang mutahir, lengkap, akurat, dan dapat 

dipercaya, diproses dengan baik serta tersimpan sedemikian rupa sehingga mudah 

ditelusuri apabila tiba waktunya untuk digunakan merupakan suatu hal yang 

mutlak diperlukan. 

 Harus pula dicatat bahwa dengan dukungan informasi demikian pun, 

masih diperlukan informasi yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan 

bidang fungsional dalam organisasi. 

Latihan soal. 

1. Sebutkan tiga peranan management dalam SIM? 

2. Jelaskan dua hal pertimbangan yang diperlukan dalam pengawasan ? 
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TOPIK  4 

EVALUASI SISTIM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) 

 Evaluasi SIM dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan 

SIM dapat digunakan dalam suatu organisasi secara baik dan benar, dan dapat 

meningkatkan prestasi dari perusahaan dimasa yang akan datang.  Evaluasi SIM 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dari tujuan evaluasi yang 

akan dilakukan.  Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistim 

informasi manajemen adalah : 

1. Tim audit khusus yang dikumpulkan untuk maksud tersebut yang diambil di 

antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. 

2. Tim audit intern yang melakukan tugas unit operasional. 

3. Organisasi konsultasi diluar organisasi. 

Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda yakni: 

1. Evaluasi sistim informasi secara menyeluruh. 

2. Evaluasi sistim perangkat keras/perangkat lunak. 

3. Evaluasi aplikasi. 

Hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa proses evaluasi bukan hanya 

dititik beratkan  pada penentuan kelemahan dan keunggulan SIM semata-mata, 

tetapi lebih jauh daripada itu adalah pada usaha-usaha perbaikan yang perlu 

dilakukan.  Adapun tujuan untuk mengadakan evaluasi terhadap SIM adalah 

sebagai berikut : 

1. Menilai kemampuan teknik SIM 

2. Menilai pelaksanaan operasional SIM 

3. Menilai pendayagunaan SIM. 

Evaluasi fungsi SIM meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Evaluasi sitim perangkat keras/perangkat lunak yang masih berlaku. 

2. Evaluasi sistim perangkat keras /perangkat lunak baru atau pengganti. 

3. Evaluasi aplikasi SIM. 
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4. Penghitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi SIM. 

5. Analisa biaya manfaat dari alternative design SIM. 

Uraian berikut ini akan menjelaskan evaluasi pada masing-masing fungsi tersebut 

yang telah disebutkan diatas. 

4.1 EVALUASI PERANGKAT KERAS/PERANGKAT LUNAK YANG 
MASIH BERLAKU 

Tujuan evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak SIM yang masih 

berlaku adalah menentukan hal-hal sebagai berikut ini : 

1. Apakah ada sumberdaya baru yang diperlukan 

2. Apakah ada sumberdaya perangkat keras / lunak baru yang harus diganti. 

3. Apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna. 

4. Apakah tambahan sumberdaya akan memperbaiki ketepatgunaan sistim. 

Beberapa contoh tindakan yang merupakan hasil evaluasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penambahan sumberdaya baru. 

2. Penggantian saluran data berkecepatan rendah menjadi berkecepatan tinggi. 

3. Penambahan kapasitas memori utama. 

4. Peniadaan satu saluran data yang tidak terpakai. 

5. Penambahan pada unit memori. 

6. Perubahan dalam organisasi memori 

7. Perubahan dalam perangkat lunak manajemen data. 

8. Perubahan “spooling”perangkat lunak. 

Beberapa metode dan sarana yang dapat digunakan dalam evaluasi 

perangkat keras/perangkat lunak yang masih berlaku adalah sebagai berikut: 

1. Monitor Perangkat Keras 

Merupakan peralatan monitor yang dipasang pada perangkat keras untuk 

mengukur kehadiraan atau ketiadaan denyutan listrik. 

 
2. Monitor perangkat lunak 
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Merupakan suatu program komputer untuk mengukur hasil kerja setiap  

program aplikasi dalam lingkungan pengoperasian sistim. 

 
3. Sistim log dan observasi 

Adalah suatu sistim yang dapat mengindikasi adanya ketidak efisienan 

operator, atau kegagalan mesin.  Sistim log merupakan suatu sistim yang 

dapat dipakai untuk mengembangkan suatu penjadwalan kerja yang efisien. 

 
4. Analisis penjadwalan. 

Diperlukan terutama untuk penjadwalan kerja secara efisien berdasarkan 

sumberdaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan, kendala waktu, 

permintaan masukkan/keluaran, dan adanya suatu prioritas terhadap 

pekerjaan tertentu. 

 
4.2 EVALUASI PERANGKAT KERAS/PERANGKAT LUNAK BARU 

ATAU PENGGANTI. 

Pendekatan umum yang dilakukan dalam mengevaluasi sistim perangkat 

keras dan perangkat lunak baru atau pengganti adalah terdiri atas langkah-langkah 

berikut ini 

1. Studi Kelayakan (Feasibility study). 
 
Studi kelayakan merupakan suatu studi yang dilaksanakan untuk 

penyelidikan sistim yang ada, menilai kebutuhan sistim perangkat 

keras/perangkat lunak baru atau pengganti, menilai biaya efektivitas sistim 

yang diusulkan, dan menilai dampak sistim yang diusulkan pada organisasi. 

 
2. Penyimpanan dan Spesifikasi dan Penawaran 

 
Pedomanan spesifikasi merupakan suatu daftar kebutuhan yang secara 

spesifik merumuskan apa yang harus dikerjakan oleh sistim perangkat 

lunak/sistim perangkat keras.  Sedangkan penawaran adalah diperlukan 

karena lazinnya beberapa pen-supply akan menyampaikan penawaran-

penawaran yang perlu dipertimbangkan secara kuantitatif, kualitatif dan 

subjektif. 

 



54 
 

4.3 EVALUASI APLIKASI SISTIM INFORMASI 

Suatu aplikasi sistim informasi dapat dievaluasi menurut beberapa ukuran 

yakni sebagai berikut : 

1. Kelayakan tekniks (Technical Feasibility) 

Evaluasi kelayakan teknis menilai apakah aplikasi sistim informasi dapat 

dikerjakan dengan teknologi yang tersedia dalam organisasi, ataukah perlu 

diadakan yang baru.  Jika perlu untuk diadakan peralatan yang baru apakah 

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. 

2. Kelayakan Operasional (Operational Feasibility) 

Evaluasi kelayakan operasional menilai apakah aplikasi sistim informasi 

dapat dikerjakan dan berhasil dan apakah sistim sedang atau telah dipakai. 

 
3. Kelayakan Ekonomis (Economic Feasibility) 

 
Evaluasi kelayakan ekonomis menilai apakah manfaat aplikasi sistim 

informasi melebihi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan apakah sistim 

mampu memberikan penambahan manfaat (benefit).  Perlu diperhatikan 

bahwa benefit suatu sistim informasi dapat berupa benefit yang tangible dan 

intangible. 

 
4. Kelayakan Hukum (Law Feasibility) 

Evaluasi kelayakan hukum menilai apakah aplikasi sistim informasi layak 

dioperasikan dan tidak bertentangan dengan batasan hukum yang berlaku.  

Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena kadang kala suatu sistim 

informasi memerlukan teknologi atau beberapa komponen yang untuk 

pengadaannya memerlukan pertimbangan hukum terlebih dahulu atau dapat 

pula bertentangan  dengan hukum yang berlaku sehingga teknologi tersebut 

tidak dapat diaplikasikan atau perlu untuk diganti. 

 
5. Kelayakan Jadwal (Schedule Feasibility) 

Evaluasi kelayakan jadwal menilai apakah sistim informasi dapat  

dioperasikan dalam batasan waktu tertentu yang telah ditetapkan. 
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4.4 PENGHITUNGAN MANFAAT APLIKASI SIM SECARA 
KUANTITATIF 

Nilai suatu aplikasi SIM dapat bersifat ekonomis dan non-ekonomis.  

Manfaat ekonomis adalah suatu manfaat yang menyebabkan perbaikan dalam 

penghasilan atau memperkecil biaya.  Sedangkan manfaat non-ekonomis adalah 

berhubungan dengan mutu hidup manusia.  Manfaat non-ekonomis cenderung 

lebih sulit untuk diukur karena sangat sulit untuk memperkirakan seberapa besar 

angka manfaat yang berhasil diperoleh dari penerapan aplikasi sistim informasi. 

 Ada dua pendekatan yang dapat membantu dalam penghitungan ini, yaitu 

melalui. 

1. Metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi oleh pihak-pihak yang paham 

tentang SIM. 

2. Metode biaya kurang /lebih dari angka tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Dalam kenyataannya metode biaya kurang dari/lebih dari angka tertentu 

yang ditetapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik dari metode pertama.  

Hal ini dikarenakan perkiraan angkanya cenderung lebih akurat.  Sedangkan 

dalam metode pertama cenderung sembarangan karena setiap individu yang 

menilai tidak mempunyai dasar yang sama yaitu tergantung dari pengalaman 

masing-masing pada masa lampau. 

4.5 ANALISIS  BIAYA MANFAAT DARI ALTERNATIF DESIGN SIM 
 
Analisa biaya/manfaat dari alternative design suatu sistim informasi pada 

umumnya dilakukan atas dasar suatu kompromi.  Kompromi yang dimaksud 

meliputi pilihan design yang harus dilakukan, ukuran dalam analisis biaya 

manfaat yang harus disampaikan pada pimpinan/manajemen untuk pembuatan 

keputusan.  Beberapa masalah yang berhubungan dengan pemilihan design sistim 

informasi adalah sebagai berikut : 

  
1. Waktu Tanggapan 

Waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan bagi sistim informasi untuk 

menanggapi kebutuhan-kebutuhan informasi bagi para pemakai.  
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Kebutuhan-kebutuhan   yang dimaksud adalah meliputi kebutuhan 

pengolahan transaksi, peremajaan basis data, dan pencarian dan penampilan 

kembali suatu data yang diperlukan. 

 
2. Perincian Tampilan 

Kompromi dalam perinciaan meliputi penyajian berupa : 

 Laporan tercetak di kertas atau dilayar terminal. 

 Laporan terperinci atau ikhtisar/ringkasan. 

 Laporan yang memuat analisis mendalam untuk memperoleh 

perinciaan atau laporan terintegrasi. 

3. Mutu Data 

Pada umumnya pemakai akan lebih mementingkan mutu data yang 

disajikan dari pada kuantitasnya.  Hal ini sebenarnya cenderung merupakan suatu 

kompromi yang dilakukan. 

Latihan Soal 

1. Mengapa Sistem Informasi Manajemen Hotel perlu dievalusasi? 

2. Jelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengevaluasi 

system? 

3. Sebutkan dua pendekatan dalam mebantu perhitungan SIM? 
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TOPIK 5 

SISTIM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 
(Komputer Based Information System/CBIS) 

 
5.1 PENDAHULUAN 

 Informasi digunakan oleh para manajer dalam pelaksanaan tugas-tugas 

sehari-hari, oleh karena itu pengelolahan informasi ternyata telah lama ada. 

Sedangkan yang relatif baru adalah kemudahan dalam memperoleh informasi 

yang up to date dan akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan.  Informasi saat 

sekarang ini telah menjadi suatu sumberdaya yang sangat penting secara strategis 

yang dikelolah dengan baik sebagaimana sumberdaya yang lainnya seperti 

komputer elektronik yang memungkinkan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara lebih cepat serta akurat.  Perhatian khusus pada pengelolahan 

informasi diperlukan adanya dua pengaruh yakni hal berikut ini : 

1. Kompleksitas kegiatan bisnis yang semakin meningkat 

2. Kemampuan komputer yang semakin meningkat. 

Output yang berupa informasi digunakan oleh para manajer, non-manajer, 

serta orang-orang dalam suatu organisasi dalam lingkungan perusahaan, maupun 

di luar perusahaan.  Manajer pada semua tingkatan manajemen dan semua area 

fungsional.  Oleh karena itu, untuk dapat berhasil dalam melaksanakan peran dan 

fungsinya, seorang manajer harus memiliki kemampuan atau keahlian dalam 

komunikasi dan dalam pemecahan masalah.  Oleh karena itu maka para manajer 

perlu mengerti komputer (komputer literate), tetapi lebih penting bagi mereka 

perlu untuk mengerti informasi (information literate). 

Akan lebih baik jika seorang manajer mampu untuk melihat unitnya 

sebagai suatu sistim yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang lebih kecil dan 

berada dalam super sistim yang lebih besar.  Perusahaan adalah sistim fisik yang 

dikelolah dengan menggunakan sistim konseptual adalah berupa pengelolah 

informasi yang berfungsi merubah data menjadi informasi dan 

menggambarkannya secara fisik. 

Pada permulaannya, aplikasi komputer utamanya digunakan sebagai 

pengolahan data akuntansi dan disebut sebagai pengolahan data (data processing).  

Perkembangan selanjutnya, para manajer dan ilmuan komputer semakin 
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menyadari bahwa potensi yang jauh lebih besar terdapat pada dukungan informasi 

bagi pengambil keputusan (decision maker).  Aplikasi komputer pertama sebagai 

suatu sistim informasi disebut sebagai sistim informasi manajemen (Manajemen 

Information System/SIM), dan selanjutnya secara berturut-turut adalah diikuti oleh 

sistim pendukung keputusan (Decision Support System/DSS), otomatisasi 

perkantoran (Office Outomation/OA), dan sistim pakar (Expert System/ES).  

Kelima aplikasi tersebut membentuk sistim informasi berbasis komputer 

(Computer-Based Information System/CBIS). 

 

5.2. PENGELOLAHAN INFORMASI 

 Tugas para manajer adalah mengelolah sumberdaya yang ada dengan cara 

yang paling efektif.  Jenis-jenis sumberdaya bagi manajer adalah : 

 
1. Sumberdaya fisik yang meliputi : manusia, material (termasuk mesin, 

fasilitas dan energy). 

2. Sumberdaya konseptual yaitu berupa informasi termasuk data.   Sumberdaya 

konseptual digunakan oleh manajer untuk mengelolah sumberdaya fisik. 

Manajemen sumberdaya fisik dapat dilakukan dengan cara: (a). Menyusun, 

(b). Memaksimalkan penggunaan dengan meminimalkan waktu terbuang 

dan menjaganya agar berfungsi pada efisiensi puncak.  (c). Akhirnya 

mengganti sumberdaya tersebut pada saat kritis yaitu sebelum sumberdaya 

tersebut menjadi efisien dan usang. 

Aktivitas dalam pengelolahan informasi meliputi hal-hal yang berikut ini  : 

 Memastikan bahwa data mentah (raw data) yang diperlukan telah 

tersedia. 

 Memproses data mentah menjadi informasi yang berguna. 
 

3. Memastikan bahwa informasi diterima orang  yang berhak dalam bentuk 

yang tepat pada saat yang tepat pula sehingga dapat dipergunakan dengan 

lebih efektif. 

4. Membuang informasi usang dengan informasi yang up to date dan akurat. 
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5.3.  PENTINGNYA PENGELOLAHAN INFORMASI 

 Para manajer menaruh perhatian yang semakin besar pada pengelolahaan 

informasi karena terdapat dua alasan utama yakni : 

1. Kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat, terjadi karena beberapa hal 

yang berikut ini :  

 Adanya pengaruh ekonomi internasional (misalnya adanya devaluasi 

mata uang). 

 Persaingan  tingkat dunia. 

 Kompleksitas teknologi yang meningkat (misalnya penggunaan bar 

code, scanners, ATM, closed circuit television). 

 Batas waktu yang semakin singkat (misalnya pelayanan tele-

marketing) 

 Kendala-kendala sosial/lingkungan (misalnya : perluasan pabrik, 

produk baru, pangsa pasar /market share). 

 
2. Kemampuan komputer yang semakin baik, ukuran komputer yang semakin 

kecil, namun kecepatannya semakin tinggi 

5.4.  PEMAKAI  INFORMASI 

 Adapun pemakai informasi secara umum meliputi : 

1. Manajer 

2. Non Manajer 

3. Orang dan organisasi dalam lingkungan perusahaan 

4. Orang dan organisasi diluar lingkungan perusahaan 

Manajer berada di setiap tingkatan manajemen dan dalam berbagai area 

fungsional dalam perusahaan.  Tingkatan manajemen meliputi : 

1. Tingkatan perencanaan strategis (strategic planning) keputusan manajer 

pada tingkatan ini mempunyai pengaruh dalam jangka panjang pada tahun-

tahun mendatang, meliputi para manajer yang menduduki tingkat tertinggi 

dalam hirarchi organisasi, antara lain direktur dan para wakil direktur (para 

eksekutif). 
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2. Tingkat pengendalian manajemen (manajemen control), bertanggung 

jawab untuk melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya tujuan 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, antara lain manajer  

wilayah (Regional Manajer), direktur produksi dan kepala divisi. 

3. Tingkat pengendalian operasional (operational control).  bertanggung 

jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para 

manajer di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tempat berlangsungnya operasi 

perusahaan, antara lain : kepala departemen, penyelia (supervisor), dan 

pemimpin proyek. 

Tingkatan manajer pemakai informasi mempengaruhi sistim informasi 

dalam hal sumber informasi (eksternal dan internal) dan cara penyajian informasi 

(ringkas/rinci).  Para manajer juga berada dalam berbagai area fungsional 

perusahaan.  Beberapa area fungsional dalam perusahaan meliputi : Front Office, 

Financial, Room Division, Human Resources, Food and Beverage, House 

Keeping.  

Perbedaan tingkat manajemen berpengaruh pada perbedaan penekanan 

fungsi manajemen (manajemen function).  Perbedaan tingkat manajemen dan area 

fungsional dapat dibedakan dengan jelas, namun semua manajer akan 

melaksanakan fungsi dan memainkan peran yang sama.  Fungsi-fungsi 

manajemen yang utama meliputi : 

1. Perencanaan 

2. Pengendalian (meliputi : Pengorganisasian, Penggerakkan, dan 

koordinasi). 

3. Pengambilan Keputusan  

Sedang peran manajemen meliputi : 

1. Aktivitas Inter-personal yang meliputi : 

a. Figurehead : manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial , seperti 

mendampingi pejabat yang berkunjung dan meninjau fasilitas. 

b. Leader : manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih 

staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. 
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c. Liaison : manajer menjalin hubungan dengan orang-orang diluar unit 

manajer tersebut, rekan kerja dan lainnya di lingkungan dengan tujuan 

menyelesaikan masalah-masalah bisnis. 

2. Aktivitas Informasional, yang meliputi hal-hal yang berikut ini : 

a. Monitor : manajer secara tetap mencari informasi mengenai kinerja 

unit.  Indra manajer mengamati aktivitas intern unit dan 

lingkungannya. 

b. Disseminator : manajer meneruskan informasi yang berharga kepada 

orang lain di dalam unitnya. 

c. Spoke person : manajer meneruskan informasi yang berharga kepada 

orang-orang di luar unit, pimpinan dan orang-orang di lingkungannya. 

 
3. Peran Keputusan meliputi : 

a. Entrepreneur : manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup 

permanen pada unit, seperti mengubah struktur organisasi. 

b. Disturbunce handler : manajer bereaksi pada kejadian-kejadian yang 

tidak terduga, seperti devaluasi terhadap mata uang negara asing yang 

menjadi tempat operasi perusahaan. 

c. Resources allocator : manajer mengendalikan pengeluaran unitnya, 

menentukan unit bawahan, mana yang mendapatkan sumberdaya  

d. Negotiator : manajer menengahi perselisihan baik di dalam unitnya 

maupun antara unit dan lingkungannya. 

Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada 

dua yang mendasar yaitu : 

1. Keahlian komunikasi, keahlian menerima dan mengirim informasi dalam 

bentuk lisan dan tertulis. 

2. Keahlian pemecahan masalah (problem solving) merupakan semua 

kegiatan yang mengarah pada solusi suatu permasalahan.  Masalah dalam 

arti positif adalah sesuatu yang menguntungkan, sedangkan masalah dalam 

arti negatif adalah suatu kondisi atau kejadian yang berbahaya dan atau 

mungkin membahayakan perusahaan.  selama aktivitas pemecahan 

masalah manajer terlibat dalam proses pengambilan keputusan (decision 
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making), yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan.  

Keputusan merupakan suatu tindakan tertentu yang dipilih.  Hasil dari 

aktivitas pemecahan masalah adalah solusi.  Umumnya, manajer perlu 

membuat keputusan-keputusan berganda dalam proses memecahkan  suatu 

permasalahan tunggal.  

Seorang manajer juga harus memiliki pengetahuan manajemen yaitu: 

1. Mengerti  komputer (komputer literacy), yaitu pengetahun mengenai 

komputer yang diperlukan untuk berfungsi di masa kini, mencakup 

pengertian mengenai istilah-istilah komputer, pemahaman mengenai 

keunggulan dan kelemahan komputer, kemampuan menggunakan 

komputer (walau tidak perlu menjadi seorang programmer), dan lain 

sebagainya.  

2. Mengerti informasi (information literacy), meliputi pengertian  mengenai 

bagaimana menggunakan informasi pada tiap tahap prosedur pemecahan 

masalah, dimana informasi dapat diperoleh, dan bagaimana membagikan 

informasi kepada pihak lain. 

5.5.  MANAJER DAN SISTIM 

 Sistim adalah sekumpulan hal atau kegiatan, elemen atau sub-sistim yang 

saling bekeja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga 

membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan 

tertentu. 

 Sedangkan sub-sistim adalah sistim dalam sistim lain atau bagian dari 

suatu sistim berupa sistim yang tingkatannya lebih rendah atau bagian-bagian atau 

elemen-elemen.  Dan super sistim adalah sistim yang memiliki bagian-bagian 

berupa sistim-sistim. 

Seorang  manajer perlu suatu pandangan (system view) yaitu suatu  

pandangan yang melihat operasi bisnis sebagai sistim-sistim yang melekat dalam  

suatu lingkungan yang lebih luas.  Pandangan sistim merupakan suatu cara 

pandang yang abstrak, tetapi bernilai potensial bagi manajer yaitu : 
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1. Mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi dan 

rincian pekerjaan (job description). 

2. Menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. 

3. Menekankan pentingnya kerja sama semua bagian dalam organisasi. 

4. Mengakui keterkaitan organisasi dan lingkungannya. 

5. Memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik (feedback) 

yang hanya dapat dicapai dengan cara sistim lingkaran tertutup. 

 

5.6. EVOLUSI CBIS 
 

1. Focus awal pada data  

Paruh awal abad 20, saat punched card dan key driven bookkeeping 

machines berada pada masa jayanya, perusahan-perusahaan pada 

umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer.  Praktek ini 

diteruskan hingga komputer generasi pertama yang terbatas untuk aplikasi 

akuntansi (Sistim Informasi Akuntansi/SIA/Accounting Information 

System) dengan nama pengelohan data elektronik (Electronic Data 

Processing/EDP).  Istilah EDP tidak lagi popular dan telah disingkat 

menjadi pengolahan data (Data Processing/DP). 

2. Fokus baru pada informasi. 

Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk 

tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. 

3. Fokus revisi pada sistim pendukung keputusan (Decision Support 

System/DSS). 

Konsep DSS adalah sistim penghasil informasi yang ditujukan pada suatu 

masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer  dan keputusan harus 

dibuat oleh manajer. 

Disini SIM dipandang sebagai suatu sistim penghasil informasi yang 

mendukung sekelompok manajer secara umum yang mewakili suatu unit 

organisasi seperti suatu tingkat manajemen atau suatu area fungsional.  

Sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer 

secara khusus. 
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4. Fokus sekarang pada komunikasi  

Berbagai aplikasi komputer untuk otomasi kantor (Office Automation/OA) 

telah berkembang pesat.  Antara lain meliputi konfrensi jarak jauh (tele 

conference), voice mail, surat elektronik (electronic mail), electronic, 

calendaring, facsimile, transmission, dan desktop publishing. 

5. Fokus potensial pada konsultasi 

Sistim pakar (Expert system/ES) yang menerapkan kecerdasan bantuan 

(Artificial Intelligent/AI) telah semakin banyak diperhatikan.  Sistim pakar 

adalah suatu sistim yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu 

area, misalnya sistim pakar dapat menyediakan sebagian bantuan yang 

sama seperti seorang  konsultan manajemen. 

 

5.7. ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI 

Pada awal masa penggunaan komputer, banyak perusahaan yang 

membentuk unit organisasi tersendiri yang terdiri dari para spesialis yang 

bertanggung jawab untuk menerapkan sistim.  Namun kecenderungan yang terjadi 

saat ini adalah bagian komputer merupakan kesatuan organisasi utama tersendiri. 

Spesialis informasi (Information Specialist) adalah menggambarkan 

pegawai perusahaan yang bertanggung  jawab penuh untuk mengembangkan dan 

memelihara sistim informasi berbasis komputer /CBIS.  Spesialis informasi 

digolongkan menjadi lima macam yang mencakup : 

1. Analis sistim, adalah pakar dalam mendefinisikan masalah dan 

menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu 

pemecahan masalah.  Analis sistim bekerja sama dengan pemakai 

mengembangkan sistim baru dan memperbaiki sistim yang ada sekarang. 

2. Pengelolah Basis Data (Data Based Administrator/DBA), bekerja sama 

dengan pemakai dan analis sistim menciptakan basis data yang berisi data 

yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai.  

Selanjutnya, pengelolah basis data sebagai sumberdaya penting bagi 

perusahaan. 
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3. Spesialis Jaringan (Network Specialist) adalah orang yang ahli dalam 

bidang komputer dan telekomunikasi.  Spesialis jaringan bekerja sama 

dengan analis sistim dan pemakai membentuk jaringan komunikasi data 

yang menyatukan berbagai sumberdaya komputer yang tersebar. 

4. Pemrogram (Programmer), bekerja dengan menggunakan dokumentasi 

yang disiapkan oleh analis sistim untuk membuat kode program dalam 

bahasa tertentu untuk memproses data masukan (input data) yang tersedia 

menjadi keluaran (out) berupa informasi bagi para pemakai. 

5. Operator, mengoperasikan peralatan komputer berskala besar (misalnya 

main frame, mini), memantau layar komputer, mengganti ukuran kertas di 

printer, mengelolah perpustakaan , disk storage, dan lain sebagainya. 

 

5.8. END USER COMPUTING/EUC 

EUC diartikan sebagai pengembangan seluruh atau sebagian CBIS oleh 

pemakai. EUC berkembang karena adanya kecenderungan yang semakin besar 

minat para pemakai untuk mengembangkan sendiri aplikasi komputernya.  

Berkembang akibat empat pengaruh yang berikut ini : 

1. Meningkatnya pengetahuan tentang komputer. 

2. Antrian pekerjaan pada unit jasa dan informasi sehingga kebutuhan 

informasi tidak segera terpenuhi. 

3. Perangkat keras komputer yang murah. 

4. Tersedianya perangkat lunak jadi. 

Sekalipun EUC telah meluas, para pemakai sebenarnya tidak bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap pengembangan CBI.  Biasanya pemakai 

mengembangkan sistim aplikasi komputernya bersama-sama para specialist, 

sehingga kecenderungan yang terjadi adalah para specialist semakin banyak 

melaksanakan peran sebagai konsultan. 

Latihan soal  

1. Jelaskan jenis-jenis sumber daya  yang diolah oleh para manager untuk 

kebutuhan sumber daya SIM? 

2. Jelaskan perkembangan evolusi CBIS? 

3. Apa yang dimaksud dengan End User Computing/EUC, jelaskan ? 
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BAB 6  

SISTEM APLIKASI HOTEL 

6.1.  Pengertian Sistem Aplikasi Hotel  
 

Sistem aplikasi hotel merupkan  program atau aplikasi khusus yang dibuat 

dan terintegerasi satu bagian department dengan setiap department lainnya untuk 

menunjang kelancaran pekerjaan di hotel.  Jenis system aplikasi hotel terbagi atas 

dua bagian yaitu: 

1. Aplikasi Berbasis Desktop  

Aplikasi berbasis desktop merupakan aplikasi yang harus diinstal pada sisi 

server dan client. Aplikasi ini biasanya menggunakan VB, JAVA, NET dll.  

2. Aplikasi Berbasis Web  

Sadangkan aplikasi berbasis Web hanya perlu meng-Instal pada sisi server, 

pada sisi Client dapat menggunakan aplikasi browser ( Mozilla, Chrome 

dll)  

6.2. Fungsi Sistem Aplikasi Hotel  

Sistem aplikasi hotel selain untuk menunjang pekerjaan pada setiap bagian 

hotel juga berfungsi untuk mengontrol dan memudahkan distribusi informasi data 

(pelaporan, financial, status kamar dll).  Aplikasi hotel biasanya dibuat khusus 

sesuai kebutuhan hotel, misalnya untuk Front Office dengan sistem Reservasi, 

Check-in, Check-out hingga aplikasi terintegerasi dengan Restoran & Laundry.  

Pada era saat ini, setiap hotel sudah ikut berperan dalam kampanye 

penyelamatan bumi atau Go Green. Dengan menggunakan Aplikasi Hotel ini, 

hotel lebih berhemat penggunaan kertas atau paperless 

6.3.  Contoh Sistem Aplikasi Hotel  

Didunia perhotelan sudah banyak aplikasi yang digunakan, diantaranya 

sebagai berikut :  

1.  VHP ( Virtual Hotel Program)  

 VHP adalah aplikasi hotel berbasis desktop yang dibuat dan distribusi oleh 

PT. SUPRANUSA SINDATA, rata-rata hotel besar di Indonesia Seperti 
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Swiss-BelHotel, Kagum Group, Aston, Ciputra dan lain-lain menggunakan 

aplikasi ini. Harganya cukup mahal dan ada biaya Lisensi yang setiap 

tahun dibayarkan.  

Gambar 6.1. VHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  BEONHOTEL  

BEONHOTEL adalah aplikasi hotel yang dibuat oleh PT. Kawatama, 

modul-modul yang dikembangkan dalam aplikasi hotel ini dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan hotel dalam mengelola bisnis dan layanannya 

dengan mencakup fungsi bisnis untuk bagian front office, 

reservation/booking, registration (check-in / check-out), billing/invoicing, 

dan report dan masih banyak lagi aplikasi hotel yang digunakan dihotel 

seluruh dunia, adapula yang menggunakan aplikasi custom atau buatan 

khusus untuk hotel tersebut. 

Gambar 6.2. Contoh Icon Menu Pada Sistem 
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CONTOH SISTEM APLIKASI HOTEL: FRONT OFFICE 

1.  Master Data  

Master Data merupakan halaman yang berisi data-data hotel. Master data 

hanya bisa di akses oleh Superadmin dan Admin saja. Untuk mengakses 

Master Data, tentunya admin harus melakukan login terlebih dahulu. 

Dibawah ini merupakan halaman login Hotelmu. 

Login 

Gambar 6.3.  Halaman Login Hotelmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Silahkan isi Username serta Password untuk mengakses halaman utama pada 

aplikasi Hotelmu. Setelah Username serta Password sudah terisi dengan benar, 

silahkan klik button Login yang berwarna hijau. Maka akan tampil halaman 

utama Hotelmu, seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 6.4. Halaman Utama Hotelmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membuka halaman Master Data, silahkan klik pada ikon yang diberikan 

kotak merah seperti gambar diatas. 

2.  Rooms  

Pada bagian Rooms ini, terdapat 10 menu utama antara lain :  

 Room Type,  
 Room Setup,  
 Seasons,  
 Room Plan,  
 Room Rates,  
 Room Status,  
 Checkin – Checkout,  
 Rates Type,  
 Room Rate Breakdown, dan  
 Rates Discount.  

 
2.1.  Room Type  

Room Type merupakan halaman yang berisi data-data room type. Admin dapat 

menambahkan room type dengan mengklik ikon Tambah Room Type. 
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Gambar 6.5.  Room Type 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6. Form Tambah Data Room Type 

Setelah tampil form tambah data room type seperti gambar di atas, 

silahkan isi form tersebut sesuai dengan ketentuan hotel, antara lain Nama Room 

Type, Jumlah Adult, Jumlah Child, Maksimal Jumlah Adul, dan Maksimal Jumlah 

Child. Setelah form terisi semua dengan benar, silahkan klik button Simpan.  

Selain admin dapat menambahkan data, admin juga dapat Me-Non 

Aktfikan Data, Mengedit Data, dan Menghapus Data. Namun, untuk Menghapus 

Data, Admin dapat menghapus type room, jika type room tidak tidak dugunakan.  

Kemudian, ada juga Filter Data. Filter Data ini berfungsi untuk mencari data 

dengan lebih cepat jika data terlalu banyak.  Untuk melakukan filter data, admin 

dapat mengklik ikon Show Filter. Maka akan muncul form seperti gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 6.7. Filter Data 

Admin dapat mencari data type room berdasarkan Nama Room Type ataupun 

berdasarkan Status Room Type. Setelah mengisi Nama Room Type ataupun Status 

Room Type, silahkan klik button Filter Data. 

2.2. Room Setup  

Room Setup merupakan halaman yang berisi data-data penataan kamar sesuai 

dengan ketentuan pihak hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.8. Room Setup 
Admin dapat menambahkan data Room Setup dengan mengklik ikon Tambah 
Room. Maka akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.9.  Form Tambah Data Room Setup 

Silahkan isi form Room Setup, antara lain Floor, Room Type (dengan mengklik 

kotak kecil yang berwarna biru, begitupun dengan Floor ), dan Room Number.  
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Selain itu admin juga dapat Mengaktif / Me-non-aktikan Data, Mengedit Data, 

dan Menghapus Data. Dan admin dapat menghapus data Room Setup jika belum 

ada transaksi untuk kamar tersebut. 

Gambar 6.10. Popup Floor Room Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11.  Popup Room Type 
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2.3. Seasons  

Seasons merupakan halaman yang berisi data-data Seasons dalam hotel. Pada 
halaman ini, admin dapat menambahkan Seasons, mengaktifkan/menon-aktifkan 
Seasons, mengedit, dan menghapus Seasons. Admin dapat menghapus Seasons 
jika data seasons tersebut belum digunakan untuk transaksi. Seasons digunakan 
pada saat penambahan data Room Rates ( jika Special Rates ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.12.  View Seasons 

Untuk menambahkan Season, admin dapat mengklik ikon Tambah Seasons. 

Maka akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 6.13. Form Tambah Seasons 

Silahkan isi form Tambah Season dengan lengkap dan benar, antara lain Nama 

Seasons, Start Date, dan End Date. untuk input data Start Date dan End Date, 

silahkan klik pada ikon kalender. Jika semua data sudah terisi, selanjutnya 

silahkan klik button Simpan.  

Selanjutnya, untuk Mengaktif / Menon-aktifkan Data, Mengedit, dan Menghapus 

Data, silahkan klik button Action pada halaman View Season. Jika data sudah 

aktif, maka pada action akan otomatis tampil menu Non Aktifkan ( begitu[un 

sebaliknya ), untuk mengedit data, silahkan klik menu Edit, dan untuk menghapus 

data silahkan klik menu Hapus. Jika data sudah digunakan untuk Room Rates, 

maka data tidak dapat dihapus. Berikut notifikasi-nya. 

 

Gambar 6.14.  Notifikasi Data tidak dapat dihapus 

2.4. Room Plan  

Room Plan merupakan halaman yang berisi data-data Room Plan dalam Hotel. 

Room Plan ini, digunakan untuk menambahkan data Room Rates. 
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Gambar 6.15.  View Room Plan 

Untuk menambahkan Plan, silahkan klik ikon Tambah Plan. Maka akan muncul 
Form Tambah Data seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 6.16.  Form Tambah Plan 

Silahkan isi form Tambah Seasons, antara lain Nama Plan dan Plan Value ( per-

day, per-hours, atau per-person ). Setelah semua data terisi dengan lengkap dan 

benar, silahkan klik button Simpan. Pada halaman ini, Admin dapat 

Mengakifkan/Menon_aktifkan Data, Mengedit Data, dan Menghapus Data. Namun, 

Admin dapat Menghapus Data jika data Room Plan belum digunakan untuk Room Rates.  
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Gambar 6.17. View Room Rates 

2.5. Room rates  

Room Rates merupakan halaman yang berisi data-data Harga Kamar. Berikut 

halaman View Room Rates. 

Pada halaman ini, Admin dapat menambahkan data dengan mengklik ikon 

Tambah Rates. Berikut gambar halaman Tambah Rates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.18. Form Tambah Rates 
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Silahkan isi form Tambah Rates, antara lain Special Rates, Room Type, Rates 

Type, Plan, Price, Is Breakdown Price, Price Before Tax & Service, Tax, Charges 

Adult, dan Charges Child.  

Untuk Special Rates terdapat select option yaitu Ya atau Tidak. Jika pilih Ya, 

maka akan ada input tambahan yaitu Checkbox Seasons. Apabila checkbox pada 

kolom seasons di ceklist, maka akan tampil input data Seasons(untuk input data 

seasons, silahkan klik kotak kecil yang berwarna biru pada kolom seasons).  

Untuk mengisi Room Type dan Plan, silahkan klik juga pada kotak kecil berwarna 

biru. Maka akan tampil popup. Yang tampil pada popup Room Type dan Room 

Plan hanya data yang aktif saja. Dan untuk mengisi Rates Type, silahkan ceklist 

pada salah satu Checkbox ( Weekday atau Weekend).  

Selanjutnya, ketika Admin mengisi Price/Harga Kamar, maka Price Before Tax & 

Service akan otomatis terisi. Kemudian untuk Is Breakdown Price, terdapat 2 opsi 

dengan radio button. Silahkan pilih No/Yes. Jika Admin memilih/mengklik Yes, 

maka akan muncul input tambahan lagi seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.19.  Is Breakdown Price 

Apabila di ceklist pada data Is Breakdown Price, maka akan tampil input 

harganya. Pada Is Brakdown itu terdapat Breakfast, Dinner, Snack Sore, 

Outbond/1 Ticket/person, 2 Fruit Basket, Karaoke/1 Jam + Snack & Beverages, 

Guest Facilities, dan Guest Supplies. Setelah form Tambah Room Rates terisi 

dengan lengkap, silahkan klik button Simpan.  

Pada halaman Room Rates, Admin dapat Mengaktifkan/Menon-Aktifkan Data, 

Mengedit Data, dan Menghapus Data. Admin dapat menghapus data Room Rates 

apabila data belum digunakan untuk transaksi. 
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2.6. Room Status  

Room Status merupakan halaman yang berisi data-data status kamar. Pada 

halaman ini, Admin hanya dapat melihat dan mengedit data saja. Room Status ini, 

berhubungan dengan transaksi. Dan yang mengeset status kamar adalah House 

Keeping. Berikut penjelasan mengenai status kamar/Room Status :  

 Vacant : Room yang siap untuk ditempati. Vacant ini, terbagi lagi menjadi 

2 bagian, yaitu Vacant Ready dan Vacant Dirty. Untuk Vacant Dirty, 

ditandai dengan gambar sapu ( artinya kamar masih kotor dan harus 

dibersihkan ), 

 kemudian Vacant Ready, ditandai dengan gambar Ceklist ( artinya kamar 

sudah siap ditempati). Dan Vacant ini, ditandai dengan warna hijau.  

 Occupied : Room yang sedang ditempati/ masih ada tamu yang sedang 

menginap pada kamar tersebut. Occupied, ditandai dengan warna Merah.  

 Tentative Reservation : Room yang sudah dipesan, namun tidak 

memakai jaminan. Jadi masih belum jelas. Tentative Reservation 

ditandai dengan warna kuning.  

 Guaranteed Reservation : Room yang sudah dipesan dan disertai dengan 

jaminan. Guaranteed Reservation ditandai dengan warna orange.  

 Out of Order : Room yang tidak bisa dipakai ( sedang rusak/masih 

diperbaiki ). Out Of Order ditandai dengan warna ungu.  

 E/D ( Expected Departure ) : Room yang tamu-nya sebentar lagi mau 

Checkout. ED ini, ditandai dengan warna biru muda/biru langit.  

 Due Out by GRT RSV : Room yang tamu-nya sebentar lagi mau 

Checkout dan sudah di pesan yang disertai dengan jaminan.  

 Due Out by Tntv RSV : Room yang tamunya sebentar lagi akan 

Checkout dan sudah di pesan yang disertai dengan jaminan.  

 Sold Room : Room yang sudah terjual.  

 Permanent House : Room yang tidak bisa dipakai/ dijual. Permanent 

House ini, ditandai dengan warna merah muda.  

 Complimentary – House Use : Room yang gratis.  
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Gambar 6.20.  View Room Status 

Berikut halaman edit data Room Status. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.21.  Edit Room Status 

2.7. Checkin – Checkout  

Checkin – Checkout merupakan halaman untuk mengatur ketentuan waktu 

Checkin dan Checkout. Berikut gambar halaman Checkin - Checkout. 
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Gambar 6.22.  Checkin - Checkout 

Silahkan atur waktu Checkin – Checkout, antara lain Waktu Checkin, Early 

Checkin, Waktu Checkout, Late Checkout, Info Booked & Reserved, dan Info E/d. 

Pada kolom Early Checkin dan late Checkout terdapat pertanyaan Is Automatic 

Charge? Jika Admin memilih Yes, maka akan tampil input data Extracharges. 

Jadi, ketika tamu melebihi batas waktu Checkin ataupun telat Checkout, akan 

otomatis mendapat Extracharges sesuai dengan ketentuan Hotel. 

2.8. Rates Type  

Rates Type merupakan halaman untuk mengatur Jenis Tarif/Rates Type. Pada 

Rates Type, Weekday dan Weekend ( Senin sampai Minggu Harus terceklist 

semua ). Berikut gambar halaman Rates Type. Rates Type ini, berhubungan 

dengan tambah data Room Rates. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.23. Rates Type 
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2.9. Room Rates Breakdown  

Room Rates Breakdown merupakan halaman yang berisi data-data breakdown. 

Room Rates Breakdown, berhubungan dengan Room Rates. Pada halaman ini, 

Admin dapat emnambahkan data, Mengedit Data, dan Menghapus Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.24.  Room Rates Breakdown 

Untuk menambahkan data Room Rates Breakdown, silahkan klik ikon Tambah 

Room Rates Breakdown. Maka akan tampil halaman seperti gambar dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.25.  Tambah Room Rates Breakdown 
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Silahkan isi form Tambah Room rates Breakdown yang telah disediakan, antara 

lain Nama Room Rates Breakdown dan Kategori Pendapatan ( pendapatan 

kamar/pendapatan House Keeping ). Kemudian, setelah semuanya terisi, silahkan 

klik button Simpan. 

2.10. Rates Discount  

Rates Discount merupakan halaman yang berisi data-data Tarif Diskon. Rates 

Discount ini, berhubungan dengan Business Partner. Admin dapat Menambahkan 

Diskon, Mengaktifkan/Menon-Aktifkan Data, Mengedit Data, dan Menghapus 

Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.26.  View Rates Discount 

Admin dapat menambahkan Diskon dengan mengklik ikon Tambah Diskon. 

Maka akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 6.27.  Tambah Rates Diskon 

Silahkan isi form yang telah disediakan, antara lain Kode, Nama Diskon, dan 

Diskon (%). Jika Semua data sudah terisi, silahkan klik button Simpan. 

Kemudian, untuk Mengaktifkan/Menon-Aktifkan Data, Mengedit, dan 

Menghapus Data silahkan klik Action. Admin dapat Menghapus Diskon, jika 

diskon belum digunakan pada Business Partner. 

3. Extra Charges  

Pada bagian ini, terdapat 2 menu uatama diantaranya :  

Extra Charges Group, dan  

Extra Charges.  

3.1. Extra Charges Group  

Extra Charges Group ini, berhubungan dengan Extra Charges. Admin dapat 

menambahkan Data, Mengedit Data, Mengaktifkan/Menon-Aktifkan Data, dan 

Menghapus Data. Dan Admin dapat menghapus data, apabila data Extra Charges 

Group tidak digunakan pada data Extra Charges. 
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Gambar 6.28.  Extra Charges Group 

Admin dapat menambahkan Extra Charges Group dengan mengklik ikon 

Tambah Extra Charges Group. Maka akan tampil halaman seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.29.  Form Tambah Extra Charges Group 

Silahkan isi form Extra Charges Group dengan benar dan lengkap, antara lain 

Extra Charges Group, Outlet Posting, dan Jurnal Tax & Service. Pada input data 

Outlet Posting, terdapat 2 opsi ( tidak / Ya ). Jika pilih Ya, maka data 
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ExtraCharges akan ada pada transaksi Outlet Posting.kemudian Jurnal Tax & 

Service juga sama, terdapat 2 opsi (Tidak/Ya). Silahkan pilih Ya, jika pada data 

tersebut memang dikenakan pajak & Service, dan jika tidak silahkan pilih Tidak. 

Setelah semua data terisi, silahkan klik button Simpan. 

3.2. Extra Charges  

Extra Charges merupakan halaman yang berisi data-data Extarcharges. Pada 

halaman ini , Admin dapat Menambahkan Data, Mengaktif/Menon-Aktifkan Data, 

Mengedit Data, dan Menghapus Data. Namun, Admin tidak dapat menghapus 

data, apabila Extracharge sudah digunakan untuk transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.30. View Extracharges 

Untuk menambahkan Extracharges, silahkan klik ikom Tambah Extracharge. 

Maka akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 6.30. Form Tambah Extracharges 

Silahkan isi form yang telah disediakan , antara lain Extracharge Group, 

Extracharge Type, Nama Extracharge, HPP/Harga Pokok Penjualan, Price, Is 

Breakdown Price, dan Price Before Tax. Untuk mengisi data Extracharge Group 

danxtracharge Group Type, silahkan klik pada kotak kecil yang berwarna biru, 

maka akan muncul halaman popup. Berikut halaman popup Extracharges Group. 
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Gambar 6.31.  Popup Extracharge Group 

Setelah tampil halaman seperti gambar diatas, silahkan pilih Extracharge Group 

dengan mengklik button Select pada salah satu Extracharge Group. Apabila data 

terlalu banyak, untuk memudahkan silahkan lakukan Filter Data dengan 

menginputkan Nama Extracharge Group-nya. Begitupun dengan Extracharge 

Type, caranya sama seperti menginput data Extracharge Group.  

Kemudian, apabila Extracharge menggunakan Breakdown, silahkan Yes pada 

kolom Is Breakdown Price. maka akan tampil input tambahan seperti gambar 

dibawah ini. 
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Silahkan pilih data breakdown ( ceklist ), maka akan tampil input harganya. Jika 
semua data Extracharge sudah terisi, silahkan klik button Simpan untuk 
menyimpan data. 

Latihan Soal. 

1. Jenis aplikasi hotel terbagi atas dua bagian jelaskan? 

2. Temukan minimal dua aplikasi hotel yang tersedia saat ini, dan jelaksan ? 
(Bandingkan keunggulan dan kelemahan-study lapangan) 
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LAMPIRAN JAWABAN SOAL 

 

Jawaban Soal Bab 1 

1. Pengertian dari system informasi manajemen dan serta tugas yang 
dijalankan: 
Information Manajemen  dapat di definisikan “systematic automatic 
storage, manipulating, organization, retrieval, and dissemination of 
structure, processes data”. 
Tugas-tugas yang dijalankan dalam Sistim Informasi mencakup hal-hal 
yang berikut ini : 

a. Mengatur dengan baik sumberdaya sebagai contoh : Keuangan 
(Financial), Sumberdaya Manusia (Human Resources), dan 
sumberdaya alam (Natural Resources). 

b. Meningkatkan metode manufacture. 
c. Menstimulasi berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun 

eksternal. 
d. Menyediakan “what if” menganalisa perbedaan keputusan 

manajerial. 
e. Penyediaan pengawasan terhadap kelebihan persediaan (Over stock). 
f. Pengaturan yang lebih baik pada investasi keuangan (Financial 

Investment) 
g. Menjaga costumer yang ada. 
h. Target potential costomer 

 
2. Faktor yang mempengaruhi suatu informasi: 

Faktor yang mempengaruhi suatu informasi meliputi : BIAYA  (Cost), 
NILAI (Quality), MUTU INFORMASI (Quality of Information). 
 

3. Menurut Gordon B. Devis, yang menyebabkan kesalahan informasia 
dalah: 

a. Metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. 
b. Tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar. 
c. Hilang/tidak terolah sebagian data. 
d. Pemeriksaaan atau pencatatan data yang salah 
e. Dokumen induk yang salah. 
f. Kesalahan dalam prosedur pengolahan (misalnya : kesalahan 

program aplikasi komputer yang digunakan. 
g. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja. 

 
4. Berdasarkan fungsi pengolahan SIM dapat terdiri : 

Berdasarkan komponen fisik 
SIM dapat terdiri atas komponen berikut ini : 
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a. Perangkat Keras (hardware) :  adalah piranti yang digunakan oleh 
sistim komputer  untuk input dan output  (input, output, device), 
memory, modem, pengolah (processor) dan peripheral lain. 

b. Perangkat lunak (softwere) : adalah berupa program komputer yang 
meliputi operating system, bahasa pemprograman (programming 
language) dan program aplikasi lainnya. 

c. Berkas (File) : merupakan sekumpulan data yang di simpan dengan 
cara tertentu sehingga dapat digunakan kembali dengan mudah dan 
cepat membentuk suatu berkas. 

d. Prosedur (procedure) : meliputi pengoperasian SIM, manual, dan 
dokumen-dokumen yang membuat aturan-atuan yang berhubungan 
dengan sistim informasi lainnya. 

e. Manusia (brainware) : manusia yang terlibat dalam SIM meliputi : 
Programmer, operator, system analyst, manajer sistim informasi, 
manajer pada tingkat operational, manajer pada tingkat manajerial, 
manajer pada tingkat strategis, teknisi, serta individu lain yang 
terlibat di dalamnya. 

 
 
Jawaban Soal Bab 2 
 

1. Beberapa bentuk atau teknik analisis data historis:  

b. Teknik kecenderungan waktu atau tingkat pertumbuhan. 
c. Misalnya ; tingkat perubahan laba pada suatu perusahaan “X” adalah 

naik 20% selang tahun 2005 – 2010. 
d. Teknik Penghalusan data. 
e. Misalnya teknik rata-rata bergerak (moving average) dipakai untuk 

melunakkan ketidakteraturan data historis yang ada sehingga akan 
mempermudah perencanaan. 

f. Analisa Musiman (seasonal analysis) 
g. Misalnya hasil penjualan produk tertentu adalah tinggi pada bulan-

bulan tertentu.  Untuk kepentingan itu analisis musiman dipakai 
untuk memperoleh pola musiman tersebut. 

h. Analisis Korelasi (correlation analysis). 
i. Misalnya : hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan suatu 

produk. 
j. Analisa Korelasi secara Otomatis (auto correlation analysis). 
k. Pada suatu kondisi tertentu, dua variable dapat mengalami 

penundaan waktu dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya.  
Misalnya : penjualan suku cadang mesin dalam periode n tahun 
merupakan fungsi penjualan periode n-1.  Analisis ini membantu 
dalam perumusan hubungan tersebut. 

l. Deskripsi data dan analisa penyebaran. 
m. Analis penyebaran berguna untuk memahami data menurut ukuran 

rata-rata, median, modus, interval, standard deviasi  lain sebagainya, 
misalnya: penjualan harian sebanyak 100 unit dan mempunyai 
standard deviasi 5 unit.  Analisa ini berguna untuk memahami sifat 
kegiatan penjualan yang perlu direncanakan. 
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2.  Terdapat tiga tahapan dukungan SIM pada proses pengambilan keputusan: 
a. Penelusuran untuk pemahaman masalah, yang terdiri dari : 

 Usaha-usaha  penyelidikan lingkungan yang memancing 
keputusan 

 Pengakuan adanya masalah. 
b. Design untuk penciptaan pemecahan masalah, meliputi usaha-

usaha berikut ini : 

 Penemuan alternatif-alternatif pemecahan masalah 
 Pengembangan alternatif-alternatif pemecahan masalah, analisis 

arah tindakan yang mungkin. 
c. Pemilihan untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah  
 Melibatkan seleksi arah tindakan dan pelaksanaannya. 

3. Perbedaan ciri-ciri keputusan terprogram dan yang tidak terprogram: 

Keputusan Terprogram Keputusan Tidak Terprogram 
Untuk kejadian yang berulang-
ulang terjadi 
 

Kadang-kadang terjadi 

Aturan dan keputusan dapat 
dirumuskan dengan rinci dan 
jelas 
 

Unik dan perlu analisis baru untuk 
setiap kejadian 

Aturan dan keputusan atau 
algoritme untuk bawahan 
 

Untuk keputusan manajemen tingkat 
atas 

 

4. Dukungan SIM pada design keputusan: 
a. Perangkat lunak sebagai bantuan untuk pemahaman masalah. 

 Perangkat lunak sebagai bantuan untuk pemahaman masalah 
merupakan  perangkat lunak  untuk mengembangkan suatu model 
simulasi.  Misalnya : perangkat lunak statistika dan analisis regresi, 
korelasi sederhana, chi square, dan pengujian signifikan lainnya, 
analisis faktor, dan pemilihan sampel (sampling). 

b. Perangkat lunak sebagai bantuan penciptaan pemecahan  
Perangkat lunak sebagai bantuan penciptaan pemecahan merupakan 
perangkat lunak untuk analisis ciri dengan dibantu oleh : 
 Perangkat lunak model yang dikembangkan sendiri 
 Perangkat lunak pencarian kembali basis data.   
Kedua perangkat lunak tersebut berguna untuk penciptaan gagasan 
pemecahan masalah yang dihadapi. 
 
 

c. Perangkat lunak untuk pengujian kelayakan pemecahan. 
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 Perangkat lunak untuk pengujian kelayakan pemecahan merupakan 
perangkat lunak untuk analisis pembanding antara berbagai model 
yang dikembangkan menggunakan suatu basis data yang ada sistim 
informasi 

 
Jawaban Soal Bab 3 

1. Peranan Management dalam SIM: 

a. Peran yang bersifat inter personal 
b. Peranan informasional 
c. Peranan SELAKU PENGAMBIL KEPUTUSAN (DECISION 

MAKING) 
 

2. Dua hal pertimbangan yang diperlukan dalam pengawasan: 
a. Dalam menyelenggarakan semua kegiatan operasional, para 

anggota organisasi tidak luput dari berbagai kelemahan dan 
kekurangan, bahkan juga mungkin kesalahan.  Berarti kekurangan 
seperti itu memang dapat berakibat pada tidak berwujudnya tingkat 
efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang diharapkan, akan 
tetapi bukan karena perilaku disfungsional para anggota organisasi.  
Disamping itu, tidak mustahil bahwa  harapan management tidak 
sepenuhnya terpenuhi karena keterampilan teknis para 
penyelenggara sudah kadaluwarsa, dan tidak kurang sesuai dengan 
tuntutan tugas masing-masing. 

b. Tuntutan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas tidak terpenuhi 
karena mungkin ada anggota organisasi yang menampilkan 
perilaku yang negatif dengan berbagai alasan penyebabnya. 

 
Jawaban Soal Bab 4 

1. Sistem Informasi Manajemen Hotel perlu dievalusasi: 
Evaluasi SIM dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan 
SIM dapat digunakan dalam suatu organisasi secara baik dan benar, dan 
dapat meningkatkan prestasi dari perusahaan dimasa yang akan datang.  
Evaluasi SIM dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung 
dari tujuan evaluasi yang akan dilakukan. 

 

2. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengevaluasi system: 
a. Studi Kelayakan (Feasibility study). 

Studi kelayakan merupakan suatu studi yang dilaksanakan untuk 
penyelidikan sistim yang ada, menilai kebutuhan sistim perangkat 
keras/perangkat lunak baru atau pengganti, menilai biaya efektivitas 
sistim yang diusulkan, dan menilai dampak sistim yang diusulkan 
pada organisasi. 

b. Penyimpanan dan Spesifikasi dan Penawaran 
Pedomanan spesifikasi merupakan suatu daftar kebutuhan yang secara 
spesifik merumuskan apa yang harus dikerjakan oleh sistim perangkat 
lunak/sistim perangkat keras.  Sedangkan penawaran adalah 
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diperlukan karena lazinnya beberapa pen-supply akan menyampaikan 
penawaran-penawaran yang perlu dipertimbangkan secara kuantitatif, 
kualitatif dan subjektif. 

 

3. Dua pendekatan dalam mebantu perhitungan SIM: 
a. Metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi oleh pihak-pihak yang 

paham tentang SIM. 
b. Metode biaya kurang /lebih dari angka tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
 
 
Jawaban Soal Bab 5 
 

1. Jenis-jenis sumber daya  yang diolah oleh para manager untuk kebutuhan 
sumber daya SIM: 
a. Sumberdaya fisik yang meliputi : manusia, material (termasuk mesin, 

fasilitas dan energy). 
b. Sumberdaya konseptual yaitu berupa informasi termasuk data.   

Sumberdaya konseptual digunakan oleh manajer untuk mengelolah 
sumberdaya fisik. Manajemen sumberdaya fisik dapat dilakukan 
dengan cara: (a). Menyusun, (b). Memaksimalkan penggunaan dengan 
meminimalkan waktu terbuang dan menjaganya agar berfungsi pada 
efisiensi puncak.  (c). Akhirnya mengganti sumberdaya tersebut pada 
saat kritis yaitu sebelum sumberdaya tersebut menjadi efisien dan 
usang. 

Aktivitas dalam pengelolahan informasi meliputi hal-hal yang 
berikut ini  : 

 Memastikan bahwa data mentah (raw data) yang diperlukan telah 
tersedia. 

 Memproses data mentah menjadi informasi yang berguna. 
c. Memastikan bahwa informasi diterima orang  yang berhak dalam 

bentuk yang tepat pada saat yang tepat pula sehingga dapat 
dipergunakan dengan lebih efektif. 

d. Membuang informasi usang dengan informasi yang up to date dan 
akurat 

2. Perkembangan evolusi CBIS: 
a. Focus awal pada data  

Paruh awal abad 20, saat punched card dan key driven bookkeeping 
machines berada pada masa jayanya, perusahan-perusahaan pada 
umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer.  Praktek 
ini diteruskan hingga komputer generasi pertama yang terbatas untuk 
aplikasi akuntansi (Sistim Informasi Akuntansi/SIA/Accounting 
Information System) dengan nama pengelohan data elektronik 
(Electronic Data Processing/EDP).  Istilah EDP tidak lagi popular 
dan telah disingkat menjadi pengolahan data (Data Processing/DP). 

b. Fokus baru pada informasi. 
Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan 
untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. 
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c. Fokus revisi pada sistim pendukung keputusan (Decision Support 
System/DSS). 
Konsep DSS adalah sistim penghasil informasi yang ditujukan pada 
suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer  dan 
keputusan harus dibuat oleh manajer. Disini SIM dipandang sebagai 
suatu sistim penghasil informasi yang mendukung sekelompok 
manajer secara umum yang mewakili suatu unit organisasi seperti 
suatu tingkat manajemen atau suatu area fungsional.  Sedangkan 
DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara 
khusus. 

d. Fokus sekarang pada komunikasi  
Berbagai aplikasi komputer untuk otomasi kantor (Office 
Automation/OA) telah berkembang pesat.  Antara lain meliputi 
konfrensi jarak jauh (tele conference), voice mail, surat elektronik 
(electronic mail), electronic, calendaring, facsimile, transmission, 
dan desktop publishing. 

e. Fokus potensial pada konsultasi 
Sistim pakar (Expert system/ES) yang menerapkan kecerdasan 
bantuan (Artificial Intelligent/AI) telah semakin banyak diperhatikan.  
Sistim pakar adalah suatu sistim yang berfungsi sebagai seorang 
spesialis dalam suatu area, misalnya sistim pakar dapat menyediakan 
sebagian bantuan yang sama seperti seorang  konsultan manajemen. 

 

3. End User Computing/EUC:  
EUC diartikan sebagai pengembangan seluruh atau sebagian CBIS oleh 
pemakai. EUC berkembang karena adanya kecenderungan yang semakin 
besar minat para pemakai untuk mengembangkan sendiri aplikasi 
komputernya. 

 
Jawaban Soal Bab 6 
 

1. Jenis aplikasi hotel terbagi atas dua bagian: 
a. Aplikasi Berbasis Desktop  

Aplikasi berbasis desktop merupakan aplikasi yang harus diinstal pada 
sisi server dan client. Aplikasi ini biasanya menggunakan VB, JAVA, 
NET dll.  

b. Aplikasi Berbasis Web  
Sadangkan aplikasi berbasis Web hanya perlu meng-Instal pada sisi 
server, pada sisi Client dapat menggunakan aplikasi browser ( Mozilla, 
Chrome dll) 

 
2. Khusus study lapangan membandingkan keunggulan dan kelemahan 

penggunaan system di hotel. 
 


