
Sistem Informasi Manajemen SH

cover is being designed



i

Sistem Informasi Manajemen SH

SISTEM  INFORMASI
MANAJEMEN



ii

Sistem Informasi Manajemen SH

SISTEM INFORMASI  MANAJEMEN-- Bogor : Program PascasarjanaUniversitas Pakuan , 2017vi + 56 hlm; 5.83” x 8.27”Cetakan Pertama, Agustus 2017Penulis : Prof. Dr. Ing. Soewarto HardhienataDesain Sampul : Fredy Herlambang, SE.
Diterbitkan olehProgram Pascasarjana Universitas PakuanJl. Pakuan No. 1, Ciheuleut - BogorEmail : pasca@unpak.ac.idHak Cipta dilindungi Undang-UndangDilarang memperbanyak sebagian atau seluruhisi buku ini tanpa izin dari penerbit.
ISBN : 978-602-60168-9-8



iii

Sistem Informasi Manajemen SH

Buku ini didedikasikan untuk
Yang TercintaAlmarhum Bapak H. Soenardi Djojorejo danAlmarhumah Ibu Hj. Soekinem, sertaBapak H. Muhasim dan Ibu Hj. Soewarniatas kasih sayang dan do’a – do’a yang telah diberikan.
Yang TerkasihIsteri Dr. Sri Setyaningsih, M.Si, Anak-anak Dr. rer. nat.Hendradi Hardhienata dan Faridah Handayasari, STP,Dr. Medria Kusuma Dewi Hardhienata danMuhammad Saad Nurul Ishlah, M.Comp atasdukungan dan kasih sayangnya, serta Cucu-cucuWilhelmina Linzi Hardhienata, Dzaky AndrenovaIshlah, Veronika Hardhienata, dan Naufal ElraynIshlah yang telah menjadi pelipur laradan pembawa kebahagiaan yang tiada tara.



iv

Sistem Informasi Manajemen SH

KATA PENGANTARPuji syukur penulis panjatkan kehadlirat Allah Subhanahu Wata’alakarena atas ijin dan karunia-Nya buku“Sistem Informasi Manajemen” inidapat diselesaikan dengan baik dantepat waktu.Buku ini utamanya ditujukan kepada para Mahasiswayang sedang mengikuti perkuliahan Sistem InformasiManajemen, tetapi lebih luas lagi buku ini dapatdigunakan oleh para Manajer untuk menunjangoperasionalisasi manajemen. Untuk mencapai tujuantersebut, di dalam buku ini diberikan uraian tentangSistem Informasi Manajemen secara sederhana yangdilengkapi dengan ilustrasi gambar agar pembaca lebihmudah memahaminya. Agar pembaca dapatmemperoleh gambaran yang lebih luas tentang aplikasiSistem Informasi Manajemen, maka uraian di dalambuku ini dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasiSistem Informasi Manajemen dalam Bidang Pendidikan,Bisnis, dan Lingkungan Hidup.Kata pepatah “tiada gading yang tak retak”, maka penulismenyadari bahwa buku ini juga jauh dari sempurna.Oleh karena itu, kritik dan saran positif untukmemperbaiki dan melengkapi buku ini akan penulisterima dengan senang hati.



v

Sistem Informasi Manajemen SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... iiiDAFTAR ISI ..................................................................................... ivBAB I : PENGANTAR SISTEM INFORMASIMANAJEMEN ................................................................................... 11.1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen ................... 11.2. Peran Sistem Informasi Manajemen dalamPengambilan Keputusan .................................................... 7BAB II : MODEL, KOMPONEN PISIK, DAN SUMBERDAYA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN.......................... 102.1. Model Sistem Informasi Manajemen ......................... 102.2. Komponen Pisik Sistem Informasi Manajemen ..... 122.3. Sumber Daya Sistem Informasi Manajemen ........... 13BAB III : SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN DIDALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ..................... 193.1. Pengertian Sistem Penunjang Keputusan (SPK) .. 193.2. Kriteria Permasalahan SPK ............................................ 213.3. Tipe Solusi dalam SPK ..................................................... 223.4. Contoh Aplikasi SPK ......................................................... 23



vi

Sistem Informasi Manajemen SH

BAB IV : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIMANAJEMEN ............................................................................... 254.1. Tahap Identifikasi Kebutuhan Pengguna ................. 264.2.  Tahap Perancangan Sistem Informasi Manajemen 264.3. Tahap Pembuatan ............................................................. 264.4. Tahap Konversi Data dan Pengujian .......................... 264.5. Tahap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen 27BAB V : TEKNOLOGI PENUNJANG SISTEMINFORMASI MANAJEMEN ...................................................... 305.1. Teknologi Komputer ........................................................ 305.2. Teknologi Data .................................................................... 325.3. Teknologi Informasi ......................................................... 345.4. Teknologi Komunikasi ..................................................... 35BAB VI : PEMANFAATAN SISTEM INFORMASIMANAJEMEN ................................................................................ 376.1. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalamPendidikan ........................................................................... 376.2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemendalam Bisnis .......................................................................... 396.3. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalamPengelolaan Lingkungan ................................................ 42



vii

Sistem Informasi Manajemen SH

BAB VII : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DANPEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ........................................... 487.1. Formula Keberhasilan ..................................................... 497.2. Peran Sistem Informasi Manajemen dalamFormula Keberhasilan ..................................................... 51BAB VIII : PENUTUP .................................................................. 52DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 54TENTANG PENULIS ................................................................... 55



1

Sistem Informasi Manajemen SH

BAB I

PENGANTAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1.1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem terpadu
antara Manusia dan Mesin, di dalam mesin ada data dan
informasi, data dan informasi tersebut selanjutnya
digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.Pengertian tersebut dapat diilustrasikan denganmenggunakan gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1. Hubungan antara Manusia,Mesin/Komputer, Data/Informasi, dan PengambilanKeputusanKeterangan Gambar :[1]. Manusia sebagai individu yang akan mengambilkeputusan.

Manusia [1]

Mesin /
Komputer [3]

Data /
Informasi

[2]

Keputusan
[4]
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[2]. Agar keputusan yang akan diambil tersebut dapatmempunyai kualitas yang baik dan bersifatakurat maka diperlukan data atau informasipenunjang.[3]. Data atau informasi penunjang tersebut telahdisiapkan dan disimpan di dalam Mesin /Komputer sehingga mudah diakses dandipergunakan.[4]. Berdasarkan data / informasi yang dipunyaitersebut selanjutnya dibuat keputusan.Dapat dengan mudah dimengerti bahwa jika data daninformasi yang kita punyai hanya data dan informasiyang ada di dalam mesin atau komputer kita, maka kitahanya akan mempunyai data dan informasi yang sangatterbatas. Kita tahu bahwa saat ini sudah ada jaringanmesin / komputer yang yang sangat besar yang berisiberbagai data dan informasi yang sangat banyak danbisa dikatakan hampir tak terbatas. Oleh karena itu,kalau kita berbicara Sistem Informasi berbasis Mesin /Komputer maka yang kita maksud adalah SistemInformasi Manajemen yang berbasis pada JaringanMesin / Jaringan Komputer. Oleh karena itu, secaradiagramik, Sistem Informasi Manajemen berbasisKomputer dapat diilustrasikan dengan gambar 1.2 dibawah ini.
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Gambar 1.2. Hubungan antara Manusia,Jaringan Mesin/ Jaringan Komputer, Data/Informasi,dan Pengambilan Keputusan
Keterangan gambar :

Idem Keterangan Gambar 1.1. di atas !

Manusia [1]

Jaringan Mesin /
Jaringan

Komputer [3]

Data /
Informasi

[2]

Keputusan
[4]
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Jika kita berbicara mengenai Sistem InformasiManajemen maka kita akan banyak menyebut kata Data,Informasi, Keputusan, dan Manajemen. Berikut inipengertian dari kata-kata tersebut.
Pengertian DataData adalah fakta mentah yang belum diolah dan belummempunyai arti.Contoh Data : Daftar Nilai Mahasiswa Kelas A dalamKuliah Sistem Informasi Manajemen.Tabel 1.3. Daftar Nilai MahasiswaDAFTAR NILAI  UJIANSISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS ANo. Nama NPM Nilai1. Ahmad Junaedi 20160901 3,90 (A)2. Bambang Edi 20160903 3,65 (B)3. Celia Dewanti 20160903 3,85 (A)4. Dan Seterusnya - - - - - -
Pengertian InformasiInformasi adalah data yang sudah diolah dan sudahmempunyai arti.
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Contoh Informasi : Daftar Nilai Ujian Sistem Informasipada Tabel 1.3. di atas diolah untuk mengetahui nilairata-ratanya.Rerata = (3,90 + 3,65 + 3,85 + …) / Jumlah Mahasiswa= 3,80Jadi angka 3,80 di atas merupakan informasi dari NilaiRata-Rata Mahasiswa Kelas A untuk Matakuliah SistemInformasi manajemen.
Pengertian KeputusanKeputusan adalah serangkaian tindakan yangdigunakan untuk memecahkan masalah, misal untukmenghindari atau mengurangi dampak negatif, atauuntuk memanfaatkan suatu kesempatan.
Contoh : Ada masalah bahwa lalu lintas di jalansekeliling Keboen Raya Bogor sering mengalamikemacetan. Kemudian diambil keputusan bahwa aruslalu lintas di jalan tersebut yang sebelumnya berlaku duaarah kemudian dirubah menjadi satu arah. Dampak darikeputusan tersebut bahwa lalu lintas di jalan sekelilingKeboen Raya Bogor yang sebelumnya macet sekarangmenjadi relatif lancar. Artinya, dampak negatif darikemacetan pada jalan tersebut bisa dikurangi ataubahkan dihilangkan.
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Pengertian ManajemenManajemen adalah proses merencanakan, menjalankan,mengarahkan, memonitor, mengontrol, danmengevaluasi Sumber Daya Organisasi untuk mencapaitujuan organisasi.Secara konfiguratif, pengertian Manajemen dapatdigambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 1.4. Penanganan Sumber Daya Organisai untukmencapai Tujuan OrganisasiKeterangan Gambar :[1]. Kata kunci dalam pengertian Manajemen adalahkata “Proses”, “Cara”, “Seni”, atau “Kegiatan”.[2]. Proses atau kegiatan tersebut antara lainmeliputi merencanakan, menjalankan,

[1]

[2]

[3]

[4]
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memonitor, mengontrol, mengarahkan,mengevaluasi, dsb.[3]. Yang direncanakan, dijalankan, dst … adalahSumber Daya Organisasi, yang pada umumnyaterdiri dari 5M + I, yaitu Man (Sumber DayaManusia), Money (Pendanaan), Maschine (Saranadan Prasarana), Material (Bahan Baku yang akandiproses), Methods (Peraturan, StandarOperation Procedure (SOP), dsb), danInformations (Informasi-informasi yangberkaitan dengan kegiatan organisasi).[4]. Penanganan Sumber Daya Organisasi tersebutadalah untuk mencapai Tujuan Organisasi.
1.2. Peran Sistem Informasi Manajemen dalam

Pengambilan KeputusanBerdasarkan pengertian tentang Sistem Informasimanajemen yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarikkesimpulan bahwa data dan informasi memegang peranyang sangat penting terhadap keakuratan dan kualitaskeputusan yang akan diambil. Keputusan yangkualitasnya baik jika dijalankan akan membawa dampakyang baik pula. Oleh karena itu, penting sekali bahwapada saat kita akan mengambil keputusan maka perlusekali tersedianya data dan informasi yang lengkap danbaik.
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Secara diagramis, tahapan atau peran sistem informasimanajemen terhadap pengambilan keputusan dapatdiilustrasikan seperti terlihat pada gambar 1.5 di bawahini.

Gambar 1.5. Tahapan dalam pengambilan keputusanberbasis data / informasiKeterangan Gambar :[1]. Berawal dari adanya data / fakta.[2]. Data / Fakta tersebut kemudian diolah menjadiInformasi.[3]. Berdasarkan Informasi yang ada kemudiandiambil keputusan.

[1]
DATA/
FAKTA

[2]
INFOR-

MASI

[3]
KEPU-

TUSAN

[4]
TINDAKAN

[5]
DAMPAK

[7]
NEGATIF

[6]
POSITIF

Umpan Balik

Teruskan
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[4]. Keputusan jika sudah diambil selanjutnyadilakukan tindakan.[5]. Jika tindakan sudah dilakukan maka akan adaDampak.[6]. Dampak bisa Positif bisa Negatif. Jika dampakPositif maka dijalankan dan diteruskan.[7]. Jika dampaknya Negatif maka dijadikan UmpanBalik untuk dianalisis dan dijadikan dasar untukpengambilan keputusan berikutnya yang lebihbaik.
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BAB II
MODEL, KOMPONEN PISIK, DAN SUMBER DAYA

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

2.1 Model Sistem Informasi ManajemenModel Sistem Informasi Manajemen terdiri dari 5 (lima)komponen, yaitu [1] Komponen Input, yang merupakantempat masukan dari Sumber Daya Data, [2] KomponenProses, yaitu tempat pemrosesan Data menjadi Informasi,[3] Komponen Simpan, yaitu tempat penyimpanan datayang berasal dari Sumber Daya Data, [4] KomponenKontrol, yaitu tempat pengontrolan dari Kinerja Sistem,dan [5] Komponen Output, yaitu Produk Informasi.Model Sistem Informasi Manajemen secara diagramikdapat disajikan seperti gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1. Model Sistem Informasi Manajemen

[1]
INPUT

[2]
PROSES

[4]
KONTROL

[3]
SIMPAN

[5]
OUTPUT
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Keterangan Gambar :[1]. Komponen Input merupakan komponen tempat
entry data / pemasukan data. Data setelahdiinputkan kemudian disimpan di dalamkomponen penyimpan untuk selanjutnya diolahmenjadi informasi.[2]. Komponen Proses merupakan komponen untukmemroses data menjadi informasi. Data yangdisimpan di dalam tempat penyimpanan datakemudian diolah atau diproses menjadi informasiyang selanjutnya siap digunakan untuk membantupengambilan keputusan.[3]. Komponen Simpan merupakan komponen untukmenyimpan data dan informasi. Diperlukan tempatpenyimpanan data dan informasi agar setiapdibutuhkan untuk pengambilan keputusan dapatmudah diakses dan ditemukan.[4]. Komponen Kontrol merupakan komponenpengontrol kinerja sistem. Sistem Informasi perludikontrol kinerjanya dan hal tersebut dilakukanoleh Brainware yaitu manusia yang menggunakansistem informasi tersebut.[5]. Komponen Output merupakan komponen untukmenampilkan luaran dari produk sistem informasi.Data yang sudah diolah menjadi informasikemudian dijadikan luaran dari sistem.
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2.2 Komponen Pisik Sistem Informasi ManajemenSistem Informasi Manajemen terdiri dari 4 (empat)komponen Pisik, yaitu [1] Komponen Hardware (PerangkatKeras), Komponen Software (Perangkat Lunak), [3]Komponen Dataware (Perangkat Data), dan [4] Komponen
Brainware (Manusia). Secara diagramik komponen pisiksistem informasi manajemen dapat digambarkan sepertiterlihat pada gambar 2.2. di bawah ini.

Gambar 2.2. Komponen Pisik Sistem InformasiManajemenKeterangan Gambar :[1]. Hardware adalah komponen pisik untukmenyimpan, memproses, dan menampilkan luarandari sistem informasi manajemen.

[4] BRAINWARE

[3] DATAWARE

[1]
H
A
R
D
W
A
R
E

[2]
S
O
F
T
W
A
R
E
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[2]. Software adalah komponen pisik yang merupakanperangkat lunak, baik itu perangkat lunak sistemoperasi yang digunakan untuk mengoperasikanmesin/ komputer maupun perangkat lunakaplikasi untuk pemanfaatan komputer dan sisteminformasi manajemen.[3]. Dataware adalah komponen pisik berupa datadan/atau informasi yang akan diakses dandigunakan untuk oleh pengguna sebagaipendukung dalam pengambilan keputusan.[4]. Brainware adalah komponen pisik manusianya,yaitu yan g mengontrol dan menggunakankomputer dan sistem informasi manajemen.
2.3 Sumber Daya Sistem Informasi ManajemenSumber Daya Sistem Informasi Manajemen terdiri dari 5(lima) unsur, yaitu [1] People Resource (Sumber DayaManusia), [2] Hardware Resource (Sumber Daya PerangkatKeras), [3] Software Resource (Sumber Daya PerangkatLunak), [4] Data Resource (Sumber Daya Data), dan [5]
Networks Resource (Sumber Daya Jaringan).Unsur satu dengan unsur lainnya saling berhubungan dansaling mendukung. Sistem Informasi Manajemen dapatdioperasikan dan digunakan dengan baik jika unsur-unsursumber daya tersebut masing-masing  lengkap dan baik.
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Secara diagramik sumber daya sistem informasimanajemen dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3. Sumber Daya Sistem InformasiManajemenKeterangan Gambar :[1]. People Resource adalah Sumber Daya Manusia yangmengontrol, menggunakan, dan mengembangkansistem informasi manajemen. People Resource terdiridari dua kelompok, yaitu (1) Kelompok Spesialis, dan(2) Kelompok Pengguna.Kelompok Spesialis terdiri dari System Analyst(Analis Sistem), Programmer (Programer), Computer
Operator (Operator Komputer), dan Technicians

[1] People Resource

[4] Data
Resource

[5] Network
Resource

[2] Hardware
Resource

[3] Software
Resource
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(Teknisi). Sedangkan kelompok pengguna (End User)adalah orang-orang yang menggunakan danmemanfaatkan sistem informasi manajemen. Secarakonfiguratif sumber daya manusia dapatdigambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.4. Sumber Daya Manusia SistemInformasi Manajemen[2]. Hardware Resource adalah Sumber Daya PerangkatKeras yang digunakan untuk keperluan penggunaansistem informasi manajemen. Hardware Resourceterdiri dari (1) Kelompok Machine (Mesin), danKelompok Media (Media). Kelompok Mesin antaralain terdiri dari Komputer, Monitor Video, Printer,Scanner, dsb. Sedangkan Kelompok Media antara lainterdiri dari Floppy Disk, Magnetic Tape, OpticalDisks, dsb.
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Secara konfiguratif sumber daya perangkat keras sisteminformasi manajemen dapat digambarkan sebagaiberikut.

Gambar 2.4. Sumber Perangkat Keras SistemInformasi Manajemen[3]. Software Resource adalah Sumber Daya PerangkatLunak yang digunakan untuk mengoperasikankomputer dan pemanfaatannya. Software Resourceterdiri dari (1) Kelompok Programs dan (2)Kelompok Prosedur. Kelompok Programs antara lainterdiri dari Operating Systems, Spreadsheet, WordsProcessing, dan Payrole. Sedangkan KelompokProsedur antara lain terdiri dari prosedur entry data,prosedur koreksi kesalahan, prosedur distribusipaycheck, dsb.
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Secara konfiguratif sumber daya perangkat lunak sisteminformasi manajemen dapat digambarkan sebagaiberikut.

Gambar 2.5. Sumber Daya Perangkat Lunak SistemInformasi Manajemen
adala h[4]. Data Resource adalah sumber daya data yangmerupakan inti utama dari suatu sistem informasimanajemen. Sumber Daya Data tersebut kemudiandiolah menjadi informasi yang selanjutnyadigunakan sebagai dasar atau untuk menunjangpengambilan  keputusan.Sumber daya data antara lain terdiri dari DeskripsiProduk, Pencatatan Pelanggan, Berkas Pegawai,Pangkalan Data Pergudangan, dsb.
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[5]. Network Resource adalah sumber daya jaringan yangmerupakan media penghubung antara pengguna dankomputer atau jaringan komputer yang berisi datadan informasi. Networks Resource antaraNetworks Resource antara lain terdiri dari mediakomunikasi, prosesor komunikasi, akses jaringan,perangkat lunak untuk kontrol, dsb.Disamping itu, masih ada produk informasi yangantara lain terdiri dari Pelaporan Manajemen danBisnis, Dokumen berbasis teks dan tampilan grafis,dsb.

Gambar 2.6. Sumber Daya Data, Jaringan, danProduk Informasi dari Sistem Informasi Manajemen
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BAB III
SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN DI DALAM SISTEM

INFORMASI MANAJEMEN

3.1 Pengertian Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

Sistem Penunjang Keputusan (Decission Support
System/DSS) adalah suatu sistem yang diintegrasikan ke
dalam Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk
membantu pengambilan keputusan secara mandiri, terlepas
dari campur tangan pengguna.Sistem Informasi Manajemen (SIM) tanpa DSSpengambilan keputusannya dilakukan langsung olehpengguna. SIM berfungsi sebagai penyedia informasi yangakan digunakan oleh pengguna sebagai dasar dalampengambilan keputusan. Sedangkan jika SIM dilengkapidengan DSS maka pengambilan keputusannya dapatdidelegasikan kepada DSS. Tentu saja tidak semuapermasalahan pengambilan keputusannya dapat dilakukanoleh DSS.Permasalahan-permasalahan yang bersifat terstruktur dandengan kriteria terukur pengambilan keputusannya dapatdidelegasikan kepada DSS. Permasalahan terstrukturadalah permasalahan yang datang secara rutin danberulang-ulang sehingga sudah diketahui dengan baiksolusinya. Di samping itu, kriteria untuk pengambilankeputusan juga harus bersifat terukur dan bisadikuantifikasi. Misal masalah kenaikan pangkat pegawai
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yang biasanya dilakukan secara rutin setiap dua atauempat tahun sekali dengan beberapa kriteria yang harusdipenuhi, yaitu masa kerja, kinerja, kedisplinan, kesetiaan,dsb.Karena masalahnya terstruktur dan kriterianya terukurmaka DSS dapat diprogramkan dan kemudiandiintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen.Gambar 3.1. di bawah ini mengilustrasikan hubunganantara DSS dengan Sistem Informasi Manajemen danpengambilan keputusan.

Gambar 3.1. Sistem Informasi Manajemen danSistem Penunjang Keputusan

[1] SISTEM
INFORMASI

MANAJEMEN

[4] SISTEM
PENUNJANG
KEPUTUSAN

Data /
Informasi

[2] Manusia

[3]
Keputusan

[5]
Keputusan
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Keterangan Gambar :[1]. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berfungsiuntuk mensuport data / informasi kepadapengguna.[2]. Manusia mengambil keputusan berdasarkan data /informasi yang disuport oleh Sistem InformasiManajemen.[3]. Keputusan yang diambil oleh manusia yangdidasarkan pada data / informasi yang diperolehdari Sistem Informasi Manajemen.[4]. Sistem Penunjang Keputusan (SPK) yang telahdiprogramkan sebelumnya (pre-programmed) dantelah diintegrasikan ke dalam Sistem InformasiManajemen membantu manusia dalampengambilan keputusan.[5]. Keputusan yang diambil oleh  SPK yang didasarkanpada data / informasi dari SIM dan program yangtelah dibuat sebelumnya.
3.2. Kriteria Permasalahan dalam SPKTidak semua permasalahan pengambilankeputusannya dapat diserahkan kepada SistemPenunjang Keputusan (SPK) atau Decission Support
System (DSS). Pengambilan keputusan yang dapatdidelegasikan kepada DSS hanya permasalahan-permasalahan yang sifatnya terstruktur / datangnya
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berulang dan mempunyai kriteria penilaian tetap danterukur. Sebagai contoh, kenaikan pangkat / golongandari pegawai dengan kriteria penilaian yang antara lainmeliputi masa kerja, penilaian kinerja, penilaiankesetiaan, penilaian tanggung jawab, dsb.
3.3. Model Solusi dalam Sistem Penunjang

KeputusanTerdapat 3 (tiga) model solusi dalam pengambilankeputusan melalui SPK, yaitu (1) Model Optimal, (2)Model Cukup, dan (3) Model Heuristik, yang secaradiagramik dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2. Model Solusi dalam Sistem PenunjangKeputusanKeterangan Gambar :[1]. Di dalam Model Optimal, SPK mengambilkeputusannya dilakukan dengan cara memilih

MODEL
SOLUSI SPK

[1]
MODEL

OPTIMAL

[2]
MODEL
CUKUP

[3]
MODEL

HEURISTIK
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solusi terbaik diantara solusi-solusi yang ada.Dalam hal ini SPK dilengkapi dengan suatu strategioptimasi yang digunakan untuk memilih alternatifsolusi terbaik dari solusi-solusi yang ada.[2]. Sedangkan dalam Model Cukup, SPK mengambilkeputusan dilakukan dengan cara memilih solusiyang baik tetapi tidak harus yang terbaik. Dalamhal ini SPK dilengkapi dengan program yang dapatmengukur solusi yang dipilih apakah sudahmelewati ambang batas kecukupan.[3]. Pada Model Heuristik, SPK mengambil keputusandengan cara memilih pilihan kebiasaan, yaitudengan asumsi bahwa pilihan tersebutmemberikan solusi yang baik. Dalam hal ini SPKdilengkapi dengan program untuk memilih solusiyang tersedia di bank data dalam SPK tersebut.
3.4. Contoh Aplikasi Sistem Penunjang KeputusanSalah satu contoh paling sederhana pengambilankeputusan dalam Bidang Pendidikan yang dapatdidelegasikan kepada SPK adalah mengenai penetapannilai akhir suatu mata pelajaran atau matakuliah.Dirumuskan misalnya bahwa nilai ujian akhir suatumata pelajaran atau matakuliah adalah sebagai berikut:Kehadiran 10%, Tugas 20%, Ujian Tengah Semester30%, dan Ujian Akhir Semester 40%. Kemudian interval
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nilai untuk menetapkan nilai mutu misal sebagaiberikut : 0 ≤ Nilai < 30 maka Nilai Mutu E, 30 ≤ Nilai <50 maka Nilai Mutu D, 30 ≤ Nilai < 50 maka Nilai MutuD50 ≤ Nilai < 70 maka Nilai Mutu C, 70 ≤ Nilai < 85 makaNilai Mutu B, dan 85 ≤ Nilai ≤ 100 maka Nilai Mutu A.Dengan permusan tersebut maka seorang OperatorKomputer yang bertugas mengupdate data nilai tinggalmemasukkan saja nilai-nilai yang ada ke dalam SIMyang sudah dilengkapi dengan SPK. Di dalam SPK sudahdiprogram formulasi penilaian tersebut, sehingga padawaktu semua komponen nilai tersebut sudahdimasukkan maka langsung dapat diputuskan oleh SPKnilai akhir matakuliah dari setiap mahasiswa yangmengikuti ujian.
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BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMENPengembangan sistem informasi manajemen secara umummemiliki 7 (tujuh) tahapan, yaitu [1] Tahap IdentifikasiKebutuhan Pengguna, [2] Tahap Pembuatan Blue Print(Cetak Biru), [3] Tahap Implementasi Program, [4] TahapKonversi Data, [5]Tahap Uji Coba, [6] Tahap PelatihanOperator SIM, dan [7] Tahap Operasional atau tahappenggunaan SIM.
4.1. Tahap Identifikasi Kebutuhan PenggunaPada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhanpengguna yang akan memanfaatkan sistem informasimanajemen untuk menunjang operasionalisasi manajemendi institusinya. Pada dasarnya, institusi satu denganlainnya mempunyai kebutuhan yang berbeda-bedaterhadap sistem informasi manajemen tergantung daritugas pokok dan fungsi dari masing-masing institusi.Pengguna dan pihak pengembangan SIM duduk bersamauntuk membicarakan kebutuhan pengguna yangselanjutnya akan dituangkan dalam blue print atau cetakbiru yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatanSIM. Pada tahap ini, biasanya dilakukan pertemuanbeberapa kali sampai data kebutuhan dapat dikumpulkansecara lengkap dan cetak biru dapat disetujui oleh keduabelah pihak, terutama oleh calon pengguna.
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4.2. Tahap Pembuatan Gambar Rancangan (Blue Print)Setelah Pihak Pengembang dapat menangkap semuakeinginan Pengguna maka selanjutnya Pihak Pengembangmenyusun Gambar Rancangan Sistem InformasiManajemen yang akan dibuat dalam bentuk Blue Print.Gambar Rancangan tersebut merupakan dokumen pokokyang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatanSistem Informasi Manajemen yang ditandatangani olehpihak Pengguna maupun pihak Pengembang.
4.3. Tahap PembuatanPada tahap ini, Sistem Informasi Manajemen akan dibuat /dicoding menggunakan bahasa pemrograman komputeryang sesuai seperti Microsoft Visual Studio (ASP / PHP /
Visual Basic, dsb, Software Data Base seperti MS SQL Server7, SQL 2000, dsb, Sistem Operasi Server seperti WindowsNT, Linux Server, dsb, dan Sistem Operasi Client sepertiWindows2000, dsb.
4.4. Tahap Konversi DataSetelah Sistem Informasi Manajemen selesai dibuat,selanjutnya dilakukan konversi data ke dalam sistem agardapat dilakukan uji coba untuk mengetahui apakah sistemyang dibuat sudah dapat berjalan sesuai denganperancangan yang telah disusun. Pada tahap ini, akandilakukan perbaikan atau koreksi bila masih ditemukankesalahan di dalam sistem.
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4.5. Tahap Pelatihan Calon Operator SIMSetelah Sistem Informasi Manajemen selesai dibuat dandiuji coba, maka selanjutnya dilakukan pelatihan terhadaporang-orang yang akan mengoperasikan SIM tersebut.Orang-orang ini akan dilatih mengenai bagaimana caramengoperasikan SIM, cara mengupdate data, caramenyampaikan laporan, dsb.
4.6. Tahap Pengunaan / OperasionalisasiSetelah tahap 1 sampai dengan tahap 5 berhasil dilakukandengan baik, maka selanjutnya Sistem InformasiManajemen dapat dioperasikan atau digunakan. Padatahap ini para operator yang sudah dilatih kemudian mulaibekerja sehingga Sistem Informasi Manajemen yang adadapat digunakan untuk menunjang operasionalisasimanajemen pada organisasi tersebut. Secara diagramik keenam langkah di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1. Tahapan dalam Pembuatan SIM
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Gambar 4.2. Contoh Kebutuhan Pengguna SistemInformasi Manajemen Perguruan Tinggi

Gambar 4.3. Contoh Konten dan Pengguna SistemInformasi Manajemen Perguruan Tinggi
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Gambar 4.4. Contoh Modul Program Sistem InformasiManajemen Perguruan Tinggi

Gambar 4.4. Contoh Perangkat Lunak untuk membuatSistem Informasi Manajemen
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BAB V
TEKNOLOGI PENUNJANG SISTEM INFORMASI

MANAJEMENBeberapa teknologi yang digunakan untuk mendukungpengembangan dan operasionalisasi Sistem InformasiManajemen antara lain [1] Teknologi Komputer, [2]Teknologi Data, [3] Teknologi Informasi, dan [4] TeknologiKomunikasi. Berikut akan diberikan penjelasan secarasingkat dari ke empat teknologi penunjang tersebut.
5.1. Teknologi KomputerTeknologi Komputer dalam pengembangan danoperasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)digunakan untuk mengimplementasikan rancangan SIMmenjadi sebuah Sistem Informasi Manajemen. Di sampingitu, Komputer sebagai mesin juga digunakan sebagai alatpenyimpanan data, alat proses data menjadi informasi, alatakses data dan informasi, dan alat untuk menampilkanoutput / laporan dari penggunaan Sistem InformasiManajemen. Secara umum, teknologi atau sistem komputerdapat dikelompokkan dalam tiga Device, yaitu [1] Input
Device, [2] Processing Device, dan [3] Output Device yangsecara diagramik hubungannya dan komponen-komponennya ndapat diilustrasikan seperti terlihat padaGambar 5.1. berikut.
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Gambar5.1. Device Sistem Komputer dalam hubunganInput, Proses, dan Output

[1] Input Device

[2] Processing Device

[3] Output Device
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Keterangan Gambar :[1]. Input Device adalah komponen peralatan yangdigunakan untuk menulis program, memasukkan data,mengambil gambar, dsb. Peralatannya antara lainterdiri dari Keyboard, Maus, Scanner, Microphone,Kamera, dsb.[2]. Processing Device adalah komponen peralatan yangdigunakan untuk memroses, menyimpan, mengontroldata, informasi, program, dan berbagai aplikasilainnya. Peralatannya antara lain terdiri dariProcessor, Memory, Bus, Controller, dsb.[3]. Output Device adalah peralatan yang digunakan untukmenampilkan data, informasi, program, dan luaranyang dihasilkan oleh proses komputer/sisteminformasi manajemen. Peralatannya antara lainMonitor, Printer, Plotter, Sound System, dsb.
5.2. Teknologi DataSejalan dengan pesatnya perkembangan aplikasi teknologikomputer, tablet, ipad, dan teknologi handphone makadata yang harus dioperasikan menjadi sangat besar. Olehkarena itu, teknologi penyimpanan dan pengolahan datajuga ikut berkembang, terutama teknologi ekripsi danteknologi distribusi data. Semuanya kemudianmemunculkan istilah “Teknologi Data Besar atau Big Data
Technology” yang dapat menjawab semua tantangan akibat
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perkembangan teknologi komputer dan teknologi turunanlainnya.
“Komputer yang telah menjadi Mesin Multimedia  membawa
efek  membesarnya data yang harus ditangani dengan baik,
baik dilihat dari segi penyimpanannya, pengolahannya,
maupun transmisinya” ~ Soewarto Hardhienata,disampaikan pada Forum Diseminasi kepada para KepalaSekolah di Dinas Pendidikan Kota Serang – Banten,03/2016.

Gambar5.2. Teknologi “Big Data” yang muncul untukmengimbangi perkembangan aplikasi Komputer danMulti Media
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5.3. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggrisdikenal dengan istilah Information technology (IT) adalahistilah umum untuk teknologi apa pun yang membantumanusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TImenyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatantinggi untuk data, suara, dan video . Mesin dari TeknologiInformasi bukan hanya berupa komputer, tetapi jugatelepon, Televisi, peralatan rumah tangga elektronik, danperanti genggam modern, misalnya ponsel (Wikipedia).

Gambar 5.3. Berkembangnya Teknologi Informasi memicuperkembangan teknologi lainnyaTeknologi Informasi merupakan teknologi yang memicuteknologi komputer dan teknologi data yang berkembangmenjadi lebih cepat. Terlihat bahwa kemajuan suatuaplikasi menuntut teknologi lainnya ikut berkembang,
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karena jika tidak sejalan maka aplikasi yang barudikembangkan menjadi sulit untuk dioperasikan.
“Teknologi Informasi berawal dari Teknologi  Informasi
Konvensional, Teknologi Informasi berbasis Komputer, dan
bermuara pada Teknologi Informasi berbasis Jaringan” ~
Soewarto Hardhienata, disampaikan pada ForumDiseminasi kepada para Kepala Sekolah di DinasPendidikan Kota Serang – Banten, 03/2016.
5.4. Teknologi KomunikasiJika kita berbicara mengenai Sistem Informasi Manajemen(SIM) maka pada umumnya kita berbica mengenai SIMyang berbasis jaringan. Artinya, di dalam operasionalisasisistem tersebut terjadi pertukaran dan transmisi data /informasi dalam kapasitas yang besar atau bahkan sangatbesar. Oleh karena itu, mudah dimengerti bahwa teknologikomunikasi juga mengalami perkembangan yang sangatpesat. Bagian dari Teknologi Komunikasi yang mengalamiperkembangan yang sangat pesat antara lain meliputiMedia Komunikasi Kecepatan Tinggi, seperti Media SeratOptik, Media Satelit, dan Media Nir-Kabel untuk memenuhikebututuhan aplikasi dan mobilitas yang sangat tinggi daripara pengguna.Tuntutan perkembangan Teknologi Komunikasi/Teknologi Telekomunikasi yang mampumenstransmisikan data dalam jumlah besar dan dengankecepatan tinggi menyebabkan para Provider
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Komunikasi/Telekomunikasi harus mengantisipasidengan melakukan peningkatan kinerja sistem yang dapatmenjawab tantangan kebutuhan para pelanggannya.Tanpa melakukan hal tersebut, providerkomunikasi/telekomunikasi akan ditinggal pelanggannyadan akhirnya perusahaannya akan mengalamikebangkrutan.

Gambar5.4. Teknologi Komunikasi / Telekomunikasiberkonsentrasi pada pemanfaatan teknologi transmisidata besar melalui Fiber-Optic dan Satelit
“Teknologi Komunikasi terus berkembang dengan
peningkatan kapasitas dan kecepatan transmisi data,
menyesuaikan perkembangan  “Big Data”  dalam Teknologi
Data dan perkembangan “High Mobility” dalam Teknologi
Informasi ” ~ Soewarto Hardhienata, disampaikan padaForum Diseminasi kepada para Kepala Sekolah di DinasPendidikan Kota Serang – Banten, 03/2016.
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BAB VI
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMENSistem Informasi Manajemen pada dasarnya hanyamerupakan “Sarana” atau “Tools” bagi manusia untukmenunjang pelaksanaan pekerjaan atau untukmempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya.Kita tahu bahwa Sistem Informasi Manajemen utamanyaberisi data dan informasi yang selanjutnya data daninformasi tersebut digunakan untuk membantu dalampengambilan keputusan. Berikut ini akan diberikanbeberapa aplikasi Sistem Informasi Manajemen dalamBidang [1] Pendidikan, [2] Bisnis, dan [3] PengelolaanLingkungan.

6.1. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam
Bidang PendidikanSistem Informasi Manajemen (SIM) telah banyak digunakandi dunia pendidikan baik di Perguruan Tinggi (PT) maupundi Sekolah – Sekolah. Pada dasarnya, Sistem InformasiManajemen yang digunakan di Perguruan Tinggi atau diSekolah – Sekolah utamanya untuk membantu paraPimpinan dan Pengelola Perguruan Tinggi / Sekolah gunamenunjang pelaksanaan pembelajaran, pelayanan, danoperasionalisasi manajemen Perguruan Tinggi / Sekolah.Oleh karena itu, konten atau isi dari SIM-PT utamanyaadalah hal-hal yang terkait dengan operasionalisasiPerguruan Tinggi.
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Sebagai contoh, Sistem Informasi Manajemen PerguruanTinggi berisi hal-hal yang terkait dengan [1] Akademik, [2]Kemahasiswaan, [3] Kepegwaian, [4] Kesekretariatan, [5]Keuangan, [6] Perpustakaan, [7] Pengadaan, dll. Sedangkanpenggunanya antara lain meliputi [a] Pimpinan, Dosen, danKaryawan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan,Program Studi, Laboratorium, Pusat Penelitian danPengabdian Masyarakat, [b] Mahasiswa (lama), [c]Mahasiswa Baru, [d] Alumni, [e] Kopertis /Kemenristekdikti, [f] Senat / Yayasan, [g] Orang Tua / Wali,dsb.

Gambar 6.1. Konten dan Pengguna dari Sistem InformasiManajemen Perguruan Tinggi
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6.2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam
Bidang BisnisSistem Informasi Manajemen untuk aplikasi di BidangBisnis utamanya antara lain digunakan untuk [1]mendukung proses dan operasi bisnis, [2] mendukungpengambilan keputusan para Manajer dan pegawainya, dan[3] mendukung berbagai Strategi untuk keunggulankompetitif. Oleh karena itu, pemanfaatan Sistem InformasiManajemen dapat digunakan untuk menghindari kerugianyang antara lain meliputi [1] kehilangan bisnis, [2] tuntutanhukum karena adanya kesalahan penerapan aturan, [3]menghindari penurunan produktivitas, dan [4]meminimalisir biaya kegagalan, biaya penilaian, dan biayapencegahan.Pemanfaatan yang lain dari penggunaan Sistem Informasi diBidang Bisnis adalah antara lain untuk membantu [1]menjaga pelayanan terhadap pelanggan akan kebutuhanterhadap produk dan jasa, [2] menunjang pemasaran danpengidentifikasian kebutuhan pelanggan, [3] memonitorkualitas produk dan pelayanan, [4] memonitorperkembangan pangsa pasar, [5] memonitorperkembangan para pesaing bisnis, [6] menjaga keamananprofitabilitas perusahaan, dan [7] membantu menjagakontinuitas pertumbuhan perusahaan. Di samping itu,Sistem Informasi Manajemen di Bidang Bisnis dapatdimanfaatkan untuk mendukung operasionalisasi E-

Business dan E-Commerce.
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Terkait dengan pelaksanaan E-Bussiness, Sistem InformasiManajemen dapat digunakan untuk membantu [1]perekayasaan ulang proses bisnis internal, [2]pengimplementasian sistem E-Commerce dengan parapelanggan dan pemasok barang, [3] pelaksanaankerjasama dengan sesama mitra bisnis dan kelompokkerja yang ada di perusahaan.
E-Business merupakan suatu istilah yang digunakan untukmemberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukandengan memanfaatkan teknologi internet. Sedangkan E-
Commerce merupakan transaksi perdagangan yangdilakukan melalui Internet yang dilakukan oleh individumaupun organisasi yang tidak dibatasi oleh wilayah suatunegara, sehingga bersifat global.Adanya E-Business telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam dunia usaha danperdagangan pada umumnya. Perubahan tersebuttermasuk perubahan mental, cara, metode yang antaralain meliputi :1. Pemasaran yang dapat dilakukan secara luas dengansifat yang sangat terbuka dan tingkat kompetisi yangsangat tinggi, dan2. Pertumbuhan dan perkembangan Industri danPerusahaan yang kemudian sangat dipengaruhitergantung pada ketersediaan, data, informasi, danpengetahuan.
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Berbagai layanan produk yang dapat diberikan dalam E-Business antara lain meliputi :1. Produk Informasi dan Hiburan (Koran, Majalah, Jurnal,Poster, Gambar, Film, dan Lagu),2. Produk Simbol (Tiket Pesawat, Tiket Kereta, TiketKonser Musik, Tiket Bioskop, dan Reservasi Hotel),3. Produk Jasa (Pendidikan, Bimbingan, Pelatihan, danKonsultasi Jarak Jauh lainnya),4. Produk Barang (Buku, Bunga, Kosmetik, Komputer),dan5. Produk Keuangan (Tabungan, Transaksi perbankan,Asuransi).Sedangkan pemanfaatan E-Commerce utamanya adalahuntuk transaksi melaui internet dengan menggunakanKomputer, Ipad, Tablet, atau Handphone, misalnya:1. Transaksi pembelian barang, seperti Buku, Kosmetik,Makanan, Pakaian, dll,2. Transaksi pembelian jasa, seperti pembayaran biayakuliah, biaya konsultasi, pelatihan, dll,3. Transaksi pembayaran tiket pesawat, kereta api, bus,kapal, dll,4. Transaksi produk keuangan, seperti transfer bank,pembayaran asuransi, dll.5. Transaksi pemesanan hotel, retoran, dll masih banyaklagi.
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6.3. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen
dalam Bidang Pengelolaan LingkunganSeperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa SistemInformasi Manajemen (SIM) adalah sistem terpadu antaraManusia dan Mesin, di dalam Mesin ada Data danInformasi yang selanjutnya digunakan untuk membantudalam pengambilan keputusan. SIM yang dimanfaatkanuntuk pengelolaan lingkungan merupakan tools yangsangat handal dalam menunjang operasionalisasipengelolaan lingkungan. Untuk memberikan gambaranyang lebih baik, berikut ini akan diberikan penjelasansingkat tentang contoh pemanfaatan [1] SIM dalamPengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit dan [2] SIMPengelolaan Hutan.

A. Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Cair Rumah
SakitRumah sakit dalam melakukan pelayanan medis kepadapara pasien menghasilkan limbah dalam jumlah yangcukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut perlupenanganan limbah secara baik, praktis, efektif, danberkesinambungan. Sistem Informasi Manajemen yangdimanfaatkan dalam penangan limbah akan sangat besarperanannya dalam membantu manajemen pengelolaanlimbah rumah sakit, yaitu sebagai wahana penyaluraninformasi keadaan aktual sistem penanganan limbah yangselanjutnya digunakan oleh pihak manajemen gunamengontrol dan mengambil keputusan.
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Sebagai salah satu contoh adalah pemanfaatan SIM dalampengelolaan limbah cair rumah sakit berbasis paradigma
Green Hospital.

Gambar 6.1. Sistem pengelolaan limbah cair rumah sakitdengan bantuan Sistem Informasi ManajemenLimbah cair yang dihasilkan oleh rumah sakit diolahdalam suatu sistem pengolahan limbah sehingga limbahyang biasanya beracun dan mengganggu lingkungandapat dirubah menjadi air yang aman yang bisa dipakaiuntuk keperluan lainnya seperti untuk menyiramtanaman. Sistem pengelolaan limbah tersebut dilengkapidengan sensor – sensor, seperti sensor suhu, sensorpencemaran, sensor kandungan logam, dsb untukmengetahui keadaan cairan yang ada dalam kolampenampungan limbah cair.
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Data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebutselanjutnya dikirim secara otomatis ke komputer di pusatpemrosesan data. Data yang diperoleh selanjutnyaditeruskan ke Sistem Informasi Manajemen sehingga parapengmbil keputusan dapat mengetahui keadaan limbahcair dan dapat memberikan perintah untukpenanganannya.Pada umumnya, Sistem Penangganan Limbah Cairdilengkapi dengan Sistem Penunjang Keputusan, sehingga
treatment terhadap limbah tersebut dapat ditanganisecara otomatis oleh sistem yang sudah diprogramkan.

Gambar 6.3. Contoh Diagram Alir Penanganan LimbahCair di suatu Rumah Sakit



45

Sistem Informasi Manajemen SH

B. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan HutanSistem Informasi Manajemen juga sudah banyak dipakaidalam bidang pengelolaan hutan, salah satu contohnyaadalah Sistem Informasi Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (SIPHPL) yang dipunyai oleh KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan di Indonesiaselain menjadi tempat tumbuhnya berbagai macampepohonan juga merupakan tempat kehidupan berbagaijenis binatang (Flora dan Fauna). Selain itu, adanya hutanyang baik dan terlindungi dapat dimanfaatkan untukmembantu pencegahan banjir dan mengurangi produksigas rumah kaca serta dapat menghasilkan oksigen yangsangat diperlukan dalam kehidupan.

Gambar 6.4. Manfaat Hutan di Indonesia
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Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telahmemanfaatkan Sistem Informasi Manajemen yang diberinama Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari ataudikenal dengan nama SIPHPL.

Gambar 6.4. Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari(SIPHPL)SIPHPL mengintegrasikan basis data dari hulu sampai kehilir yang selama ini dikelola secara sendiri-sendiri danterpisah. Sistem-sistem informasi yang diintegrasikan kedalam SIPHPL meliputi [1] SIPUHH, yaitu SistemInformasi Penata Usahaan Hasil Hutan, [2] SIMPONI, yaituSistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, [3]SIRPBBI, yaitu Sistem Informasi Penerimaan Bahan BakuIndistri, [4] E-MONEV, yaitu Elektronik Monitoring danEvaluasi, serta [5] SILK, yaitu Sistem Informasi LegalitasKayu.
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Pengguna dari Sistem Iinformasi Pengelolaan HutanProduksi Lestari SIPHPL meliputi :1. Pelaku Usaha Pemanfaatan Hutan, yang memanfaatkanSIPHPL untuk seluruh transaksi mulai dari hasilinventarisasi, pemanenan, mutasi kayu, danpengangkutan.2. Pelaku Usaha Industri dan Pedagang, yangmemanfaatkan SIPHPL untuk pelaporan seluruh mutasikayu, pengolahan, dan pengangkutan kayu.3. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, yang memanfaatkanSIPHPL untuk melakukan pelaporan dari pelaku usahadan penerbitan dokumen V-Legal.4. Balai Pengolahan Hasil Produksi dan Disperindag, yangmemanfaatkan SIPHPL untuk penyediaan data industriprimer dan industri lanjutan.5. Dinas Kehutanan, yang memanfaatkan SIPHPL untukmengakses data dan mengawasi peredaran kayu diwilayahnya.6. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,yang memanfaatkan SIPHPL untuk menjalankanperannya sebagai Adminstrator pengolahan data danPengambil Kebijakan.Dengan Sistem di atas, pelaku usaha dapat melakukanpelaporan mutasi kayu secara on-line dan tidak perlu lagidatang ke kantor yang menangani pengurusan tersebut.
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BAB VII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PEMBENTUKAN

KEPRIBADIANMempelajari Sistem Informasi Manajemen kalau hanyaingin menguasai isinya atau kontennya saja sangat merugi.Di samping penguasaan isi atau konten dari SistemInformasi Manajemen beserta cara pengoperasian danpengembangannya maka akan lebih besar lagi manfaatnyajika kita bisa memanfaatkan filosopi dan sifat-sifat baik dariSistem Informasi Manajemen tersebut untuk membangundan mengembangkan kepribadian kita.Sistem Informasi Manajemen mempunyai filosopi “agak
lama penyiapannya, tapi kalau sudah jadi akan membantu
kita mempermudah dan mempercepat menyelesaikan
pekerjaan kita”. Tidak hanya terbatas pada bantuanpenyelesaian pekerjaan, tetapi lebih luas dapat kita pakaiuntuk membantu kita dalam menjalani kehidupan. Dalamkehidupan ini kita selalu dan sering dihadapkan padapersoalan dan harus mengambil keputusan untukmenyelesaikan atau mengatasinya. Kita tahu bahwakeputusan yang baik dapat kita buat jika kita didukungdengan data/informasi yang lengkap, tepat, dan akurat. Haltersebut dapat kita peroleh dengan cepat jika kitamempunyai Sistem Informasi Manajemen.Agar kita mempunyai Sistem Informasi Manajemen yangbaik maka kita perlu menyiapkannya dengan baik pula,yaitu menyangkut perihal [1] input data, [2] pengolahan
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data, dan [3] cara pemanfaatan data/informasi untukpepengambilan keputusan. Atinya, dari awal kita harusmelakukan antisipasi dengan baik agar ketiga langkahtersebut dapat berjalan dengan baik sehingga pemanfaatanSistem Informasi Manajemen dapat memberikan dampakyang maksimal. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidakterlepas dari tindakan-tindakan yang disebutkan tadi. Olehkarena itu, Sistem Informasi Manajemen dapat membawadampak yang baik jika kita bisa memanfaatkannya secaramaksimal untuk menunjang kita dalam menjalankanpekerjaan dan bahkan dalam menjalankan kehidupan setamengambil sifat-sifat baiknya untuk kita implementasikandalam kehidupan sehari-hari sehingga berpengaruh baikterhadap perkembangan kepribadian kita.
7.1. Formula KeberhasilanFormula Keberhasilan adalah formula pencapaiankeberhasilan yang dituangkan dalam bentuk persamaanmatematik sebagai berikut :

B = F ( M + K + U),denganB : Keberhasilan,F : Fungsi,M : Kemampuan,K : Kerja Keras, danU : Keberuntungan.
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Persamaan di atas dapat dibaca bahwa Keberhasilanmerupakan Fungsi dari Kemampuan, Kerja Keras, danKeberuntungan. Artinya, semakin tinggi kemampuanseseorang dan orang tersebut juga mau bekerja kerasserta mempunyai keberuntungan yang besar, makakeberhasilan dari orang tersebut juga akan tinggi. Yangmenarik dalam formulasi tersebut bahwa keberuntunganseseorang itu dekat sekali dengan kebaikan. Perhatikandalam kehidupan kita, orang-orang yang beruntungbiasanya orang-orang baik, yaitu orang yang baikterhadap Tuhan (Habluminallah) dan baik pula terhadapsesama Manusia (Habluminanas).

Gambar 7.1. Formula Keberhasilan
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Baik terhadap Tuhan artinya jika kita bisa menjalankanperintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan baik terhadap sesama manusia jika kitabisa saling menghormati, saling membantu, tolong-menolong, dsb.
7.2. Hubungan Antara Sistem Informasi Manajemen

dan Formula KeberhasilanKomponen atau variabel yang ada di dalam FormulaKeberhasilan terdiri dari Kemampuan, Kerja Keras, danKeberuntungan. Seperti yang telah diuraikan di depanbahwa dengan Sistem Informasi Manajemen kita dapatmenjalankan pekerjaan kita dengan lebih mudah. Lebihcepat, dan lebih akurat. Di sisi lain bahwa jika orang inginberhasil dengan baik maka ia harus mempunyaikemapuan yang baik, harus mau bekerja keras, dan harusmempunyai keberuntungan yang besar pula. Nah dariketiga faktor tersebut, Sistem Informasi Manajemen dapatmenggantikan peran Kerja Keras menjadi Kerja Cerdas.
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BAB VIII
P E N U T U PTelah diberikan uraian dalam buku ini bahwa SistemInformasi Manajemen merupakan sistem terpadu antaraManusia dan Mesin, di dalam Mesin ada Data danInformasi yang selanjutnya digunakan untuk membantudalam Pengambilan Keputusan. Sistem InformasiManajemen dapat dimanfaatkan oleh manusia dalammenunjang pelaksanaan pekerjaan atau bahkan untukmembantu atau mempermudah manusia menjalanikehidupan.Sistem Informasi Manajemen akan menjadi lebih baik lagimanfaatnya jika dilengkapi dengan Sistem PenunjangKeputusan (Decission Support System/DSS), yaitu sebuahsistem yang diintegrasikan ke dalam Sistem InformasiManajemen yang dapat diberi delegasi untuk membantumanusia dalam pengambilan keputusan. Hanya masalahterstruktur atau semi-terstruktur saja yang pengambilankeputusannya dapat didelegasikan kepada DSS.Sistem Informasi Manajemen (SIM) agar dapat digunakandengan baik dan dapat memberikan manfaat yangmaksimal maka SIM tersebut harus dikembangkanberdasarkan kebutuhan orang atau organisasi yangmenggunakannya, karena setiap orang dan setiaporganisasi tidak selalu mempunyai keperluan yang samatapi pada umumnya keperluannya berbeda-beda.
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Ada beberapa teknologi yang digunakan untukmenunjang pengembangan dan operasionalisasi SistemInformasi, yaitu Teknologi Komputer, Teknologi Data,Teknologi Informasi, dan Teknologi Komunikasi.Teknologi-teknologi tersebut terus berkembang sesuaituntutan kebutuhan yang semakin hari semakinmeningkat.Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dapatdilakukan untuk semua kehidupan manusia. Untukmemberikan gambaran yang lebih jelas, dalam buku initelah diberikan urian tentang pemanfaatan SistemInformasi Manajemen di Bidang Pendidikan, BidangBisnis, dan Bidang Pengelolaan Lingkungan.Terakhir, dalam buku ini juga diberikan uraian ataupenjelasan tentang bagaimana Sistem InformasiManajemen digunakan untuk membentuk kepribadianmanusia menjadi lebih baik, yaitu dengan caramengimplentasikan filosopi dan sifat-sifat baik yang adapada Sistem Informasi Manajemen ke dalam kehidupansehari-hari yang dijalankan oleh manusia.
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