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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan bagian dari
pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pengelolaan manusia,
dokumen, teknologi, dan prosedur oleh manajemen untuk memecahkan
masalah bisnis, seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis.
SIM dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk
menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional
perusahaan. Dalam bayangan mungkin berhubungan dengan perusahaanperusahaan. besar. Pendapat ini memang tak salah, namun SIM juga tak
hanya sering digunakan oleh perusahaan, lembaga pendidikan seperti
universitas juga menggunakan SIM.
SIM adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan
terkoordinasi yang secara rasional mampu menstransformasikan data
sehingga menjadi informasi dengan berbagai cara guna meningkatkan
produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer dasar kriteria mutu
yang telah ditetapkan . Dengan kata lain SIM adalah sebagai suatu sistem
berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai
dengan kebutuhan yang sama. Dalam teori SIM, komputer bukan prasyarat
mutlak bagi sebuah SIM, namun dalam praktek SIM yang baik tidak akan ada
tanpa bantuan kemampuan pemrosesan computer. Bagaimanapun untuk
melakukan koordinasi dalam SIM akan lebih terbantu jika melibatkan
computer.
Berbagai perusahaan kini memerlukan SIM. Dengan pengelolaan SIM
yang tepat, tentunya perusahaan berikut akan berkembang. Namun meskipun
telah mengeluarkan biaya yang besar, pengembangan SIM pada suatu
perusahaan tidak berhasil. Oleh karena itu diperlukan evaluasi apa sajakah
yang dapat menyebabkan kegagalan pada pengembangan SIM tersebut.
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Banyak nilai positif dan negatif yang muncul dalam Sistem Informasi
Manajemen. Salah satu nilai positifnya adalah membantu pekerjaan atau
aktivitas perusahaan jika sesuai dengan prosedur Sistem Informasi
Manajemen (SIM). Namun, terdapat pula nilai negatif dari Sistem Informasi
Manajemen (SIM) diantaranya adalah finansial. Penggunaan Sistem
Informasi Manajemen bukanlah hal yang mudah karena investasi yang
dilakukan perusahaan menggunakan nilai investasi ratusan juta rupiah atau
bisa jadi milyar rupiah. Oleh karena itu, diperlukan telaah dalam memahami
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Sistem
Informasi Manajemen (SIM) dalam suatu perusahaan. Agar membantu
perusahaan dalam bisnis proses dengan perangkat Teknologi Informasi (TI)
yang saling menunjang.

1.2

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
permasalahan dalam makalah ini adalah:
1)

Faktor penyebab kegagalan penerapan Sistem Infromasi Manajemen
terhadap suatu Perusahaan ?

2)

Faktor penyebab keberhasilan penerapan Sistem Infromasi Manajemen
terhadap suatu Perusahaan ?

1.3

Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas
mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dimana diharapkan dapat
memperoleh pemahaman beberapa hal terkait dengan pembahasan yaitu:
1)

Dapat mengetahui dan memahami faktor kegagalan penerapan Sistem
Informasi pada suatu Perusahaan.

2)

Dapat mengetahui dan memahami faktor kegagalan penerapan Sistem
Informasi pada suatu Perusahaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem
Menurut O, brien (2007) sistem merupakan sebuah kumpulan dari
beberapa komponen yang saling terkait untuk bekerja sama mencapai tujuan
dengan menerima masukan (input) dan menghasilkan keluaran (output)
dalam sebuah proses transformasi yang teratur. Sebuah sistem mempunyai 3
komponen dasar atau fungsi yaitu :


Input, yaiut kegiatan yang meliputi penangkapan dan menyusunan
elemen elemen untuk dimasukkan dalam sistem dan diproses



Proses, yaitu kegiatan yang meliputi proses transformasi yang mengubah
input menjadi output



Output, yaitu kegiatan yang meliputi penyampaian elemen yang
diproduksu oleh sebuah proses transformasu menuju tujuan akhir

a. Konsep Dasar Sistem `
Kalau Anda membeli sebuah sepeda tetapi tidak dengan rodanya,
maka sepeda itu tidak akan berfungsi, dengan kata lain sepeda tersebut
tidak dapat dikatakan suatu sistem, karena masih ada komponennya yang
kurang. Kalau Anda mempunyai sebuah jam tangan digital elektronik
yang harganya sampai ratusan ribu rupiah dan mengalami kerusakan
total sehingga tidak dapat diperbaiki, maka jam tersebut sudah tidak ada
nilainya lagi, walaupun komponen-komponennya Anda jual sendirisendiri. Inilah mahalnya suatu sistem. Apakah sistem itu? Suatu sistem
dapat didefenisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua
atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai
suatu tujuan.
Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsystem).
Misalnya, sistem komputer

terdiri

dari

subsistem

perangkat

keras

dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem dapat terdiri
dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-
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komponen. Subsistem perangkat keras (hardware) dapat terdiri dari alat
masukan, alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar.
Subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan
membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut
dapat tercapai. Interaksi dari subsistem-subsistem sedemikian rupa,
sehingga dicapai

suatu

kesatuan

yang

terpadu

atau

terintegrasi

(integrated). Anda dapat membayangkan, bagaimana seandainya sistem
komputer yang Anda miliki, masing-masing komponennya saling bekerja
sendiri-sendiri tidak terintegrasi, maka tujuan dari sistem komputer
tersebut tidak akan tercapai.

b. Klasifikasi Sistem
Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan,
diantaranya adalah sebagai berikut ini:
1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system)
dan sistem phisik (phisical system). Sistem abstrak adalah sistem yang
berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak

tampak

secara

phisik.

Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiranpemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem phisik
merupakan sistem yang ada secara phisik. Misalnya sistem komputer,
sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya.
2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan
sistem buatan manusia (human made system). Sistem alamiah adalah
sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Misalnya
sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia yang melibatkan
interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine
system atau ada yang menyebut dengan man-machine system. Sistem
informasi akuntansi merupakan contoh man-machine system, karena
menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.
3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system)
dan sistem tak tentu (probabilistic system). Sistem tertentu beroperasi
dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi diantara
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bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran
dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari
sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan
program-program yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang
kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur
probabilitas.
4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan
sistem terbuka (open system). Sistem tertutup merupakan sistem yang
tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara
otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara
teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang
benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system (secara
relatip tertutup, tidak benar-benar tertutup).
Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan
terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima
masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau
subsistem yang lainnya. Karena sistem sifat terbuka dan terpengaruh
oleh lingkunngan luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai suatu
sistem pengendalian yang baik. Sistem yang baik harus dirancang
sedemikian rupa, sehingga secara relatip tertutup karena sistem
tertutup akan bekerja secara otomatis, terbuka hanya untuk pengaruh
yang baik saja.

2.2 Informasi
a. Konsep Dasar Informasi
Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu
organisasi, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu
organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan
menjadi luruh. Keadaan dari sistem dalam hubungannya dengan
keberakhirannya disebut dengan istilah entropy. Informasi yang berguna
bagi sistem akan menghindari proses entropy tersebut yang disebut
dengan negative entropy atau negentropy. Apakah sebenarnya informasi
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itu, sehingga sangat penting artinya bagi suatu sistem?
Informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data
dalam suatu bentuk yang

lebih

berguna

dan

lebih

berarti

bagi

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang
nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari
informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal
atau data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu
kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event) adalah
sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadiankejadian yang terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut
dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai
barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata
(fact) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang
yang betul-betul ada dan terjadi.
Misalnya informasi “menabrak” merupakan informasi yang kurang
jelas. Informasi ini hanya menerangkan suatu kejadian saja, yaitu
menabrak. Kesatuan nyata, yaitu apa yang ditabrak, oleh siapa, dengan apa
dan dimana tidak dijelaskan oleh informasi tersebut. Supaya informasi
menjadi lebih berguna dan lebih mempunyai arti bagi penerimanya,
seharusnya berbunya : “Ali mengendarai mobil dan menabrak tiang listrik
di jalan kaliurang kilometer 5”.
b. Sirklus Infromasi
Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat berceritera
banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model
untuk dihasilkan informasi. Data dapat

berbentuk

semacam

angka-angka, bentuk-bentuk

huruf-huruf

atau

alphabet,

simbol-simbol

suara, sinyal-sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. .
Di dalam kegiatan suatu perusahaan, misalnya dari hasil
transaksi penjualan oleh sejumlah salesman, dihasilkan sejumlah fakturfaktur yang merupakan data dari penjualan tersebut masih belum dapat
berceritera banyak kepada manejemen. Untuk keperluan pengambilan
keputusan, maka faktur-faktur tersebut perlu diolah lebih lanjut untuk
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menjadi suatu informasi. Beraneka ragam informasi dapat dihasilkan
darinya, misalnya :
 Informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap salesman, berguna bagi
manajemen untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus.
 Informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap daerah, berguna bagi
manajemen untuk pelaksanaan promosi dan pengiklanan.
 Informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap jenis barang, berguna bagi
manajemen untuk mengevaluasi barang yang tidak atau kurang laku
terjual.
c. Kualitas Informasi
Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu
informasi harus akurat, tepat pada waktunya dan relevan.
 Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan
tidak bisa meyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas
mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber
informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi
gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
 Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima
tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan
mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam
pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat,
maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Dewasa ini mahalnya nilai
informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat,
sehingga

diperlukan

teknologi-teknologi

mutakhir

untuk

mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.
 Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk
pemakaiannya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu
dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab
musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan
adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada
ahli teknik perusahaan.
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d. Nilai Informasi
Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif
dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah
untuk mengurangi hal ketidakpastian di dalam proses pegambilan
keputusan tentang sesuatu keadaan. Masalahnya adalah berapa harus
dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi tersebut. Apakah
informasi yang didapat sepadan dengan biaya yang dikeluarkan untuk
mendapatkannya? Misalnya suatu perusahaan minyak membeli hak
pengeboran sebesar 10 juta dollar US dan yakin bahwa investasi
tersebut akan sangat bernilai jika pemilikan tersebut mengandung paling
sedikit 5 juta barrel minyak mentah. Sedang perusahaan belum mengetahui
seberapa banyak minyak mentah yang dikandung di dalam pemilikan
tersebut. Ketidakyakinan ini dapat dikurangi dengan mendapatkan
informasi tambahan yang berkualitas. Misalnya dengan mengadakan alat
pengukur seismic shot atau meminta pendapat dari ahli geologi minyak.
Untuk maksud mendapatkan informasi tersebut sepadan atau lebih besar
atau lebih efektif dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan
informasi tersebut, maka dikatakan informasi tersebut bernilai.
Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di
dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa
kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan
suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya
untuk memperolehnya. Karena sebagian besar informasi tidak dapat
persis ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai usang, tetapi dapat
ditaksir nilai efektivitasnya. Pengukuran nilai investasi biasanya
dihubungkan dengan analisis cost effectiveness, atau cost-benefit.

2.3 Sistem Informasi Manajemen
a. Definisi SIM
Sistem informasi manajemen (manajement information system
atau sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem
informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang
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dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM
manajemen)

dapat

didefenisikan

sebagai

(sistem

kumpulan

informasi

dari interaksi

sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan
mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua
tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.
Secara teori, komputer tidak harus digunakan didalam SIM,
tetapi kenyataannya tidaklah mungkin SIM yang komplek dapat
berfungsi tanpa melibatkan elemen komputer. Lebih lanjut, bahwa SIM
selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada
komputer (computer-based information processing). SIM merupakan
kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar
kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai
berikut:
1. Sistem

informasi

akuntansi

(accounting

information

system),menyediakan informasi dari transaksi keuangan.
2. Sistem informasi pemasaran (marketing information system),
menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan,
kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.
3. Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management
information system).
4. Sistem informasi personalia (personnel information systems)
5. Sistem informasi distribusi (distribution information systems)
6. Sistem informasi pembelian (purchasing information systems)
7. Sistem informasi kekayaan (treasury information systems)
8. Sistem informasi analisis kredit (credit analiysis information
systems)
9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and
development information systems)
10. Sistem informasi teknik (engineering information systems)
Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu
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bawah (lower

manajemen tingkat

level management), managemen

tingkat menengah (middle level management) dan manajemen tingkat atas
(top level management).
Top level management dengan executive management dapat terdiri
dari direktur utama (president), direktur (vise-president) dan eksekutif
lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi,
keuangan dan akuntansi. Sedang middle level management dapat terdiri
dari manajer-manajer devisi dan manajer-manajer cabang. Lower
level management disebut degan operating management dapat meliputi
mandor dan pengawas.
Top level management disebut juga dengan strategic level, middle
level management dengan tactical level dan lower management dengan
tehcnical level.
b. Perkembangan Konsep SIM
Gagasan sebuah sistem informasi untuk mendukung manajemen
dan pengambilan keputusan telah ada sebelum dipakainya komputer,
yang
sistem

memperluas
semacam

kemampuan keorganisasian
itu. Perluasan

kemampuan

untukmenerapkan
tersebut sedemikian

menyolok sehingga SIM dianggap sesuatu yang baru karena baru kini
dapat dipakai. Banyak dari gagasan yang merupakan bagian SIM
berkembang/ berevolusi dari bagian ilmu pengetahuan lain. Ada empat
bidang pokok konsep dan pengembangan sistem yang sangat penting
dalam melacak asala mula konsep SIM: perakunan manajerial, ilmu
pengetahuan manajemen, teori manajemen, dan pengolahan komputer.
 Perakunan Manejerial
Disini perlu dianggap bahwa bidang perakunan dibagi atas dua
bidang pokok, yaitu perakunan keuangan dan perakunan manajerial.
Perakunan keuangan (financial accounting) berhubungan dengan
pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu, misal dalam satu
bulan atau satu tahun (laporan rugi-laba/income statement) dan
melaporkan status keuangan pada akhir periode (neraca). Karena
sebuah oraganisasi beroperasi secara terus menerus sepanjang
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waktu, pengukuran pendapatan untuk suatu jangka waktu tertentu
meliputi pertanyaan-pertanyaan pengukuran penerimaan dalam suatu
periode dan mengenali serta membandingkan biaya yang timbul untuk
menghitung laba.
Sistem pelaporan untuk organisasi yang dikembangkan oleh
perakunan manajerial pada umumnya mencerminkan gagasan perakunan
tanggungjawab (responsibility accounting) dan perakunan
(profitability

accounting).

Laporan

tersebut

mampulaba

disusun

untuk

menunjukkan adanya penyimpangan dari rencana prestasi dan sebabsebab penyimpangan tersebut.
Analisis biaya dipakai dalam perakunan manajerial untuk
menentukan biaya yang

paling relevan

dalam

pengambilan

keputusan. Biaya yang relevan ini dapat berupa biaya penuh (full
cost), biaya langsung (direct cost), biaya marjinal (marginal cost),
biaya penggantian (replacement cost), biaya keluangan (opportunity
cost) atau lain-lainnya.
Perakunan manajerial juga menggunakan teknik keputusan
yang berorientasi pada biaya seperti penganggaran modal, analisis
impas dan penetapan harga transfer.
Singkatnya, perakunan keuangan adalah sebuah sistem informasi
dengan aturan dan pengolahan ke arah menyuguhkan informasi
yang tepat bagi penanam modal dan pemberikredit. Perakunan
manajerial adalah sebuah sistem informasi yang berorientasi pada
manajemen intern serta pengendalian dan karenanya berhubungan erat
dengan SIM.
 Ilmu Pengetahuan Manejemen
Ilmu manajemen atau penelitian operasional adalah penerapan
metode ilmiah dan teknik-teknik

analisis

kuantitatif

terhadap

masalah manajemen. Beberapa di antara konsep-konsep pokoknya
adalah:
1. Penekanan ancangan sistematis dalam pemecahan persoalan dan
penerapan metode ilmiah pada penelitian.
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2. Memakai model matematis dan prosedur matematis serta statistis
dalam analisis.
3. Bertujuan mencari keputusan optimal atau kebijakan optimal.
Ilmu

pengetahuan

manajemen

dalam

penyelesaiannya

cenderung memakai kriteria ekonomis atau teknik daripada kriteria
perilaku, dengan penekanan metode teknis dalam memecahkan
persoalan. Keberhasilan ilmu pengetahuan manajemen di dalam
organisasi yang paling menyolok adalahpada persoalan operasional
dan keputusan taktis. Misalnya manajemen sediaan barang (inventory
management)

telah

penjadualan

produksi,

mendapat

perhatian

penentuan

besar, demikian

letak

pabrik,

pula

penjaluran

angkutan (transportation routing), dan analisis penanaman modal.
Beberapa teknik umum sehubungan dengan ilmu pengetahuan
manajemen adalah:
1. Pemrograman linier (linear programming)
2. Pemrograman integer (integer programming)
3. Pemrograman dinamis (dynamic programming)
4. Teori pengantrian (queueing theory)
5. Teori permainan (game theory)
6. Teori keputusan (decision theory)
7. Simulasi (simulation)

Ilmu pengetahuan manajemen adalah sebuah perkembangan
penting dalam sistem informasi manajemen berdasarkan komputer, karena
ilmu pengetahuan manajemen telah mengembangkan prosedur-prosedur
untuk analisis dan pemecahan berdasarkan komputer dalam banyak jenis
persoalan keputusan. Ancangan sistematis dalam pemecahan persoalan,
pemakaian model, teknik-teknik ilmu pengetahuan manajemen, dan
algoritma pemecahan berdasarkan komputer umumnya digabungkan dalam
rancangan SIM.
 Teori Manejemen
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Dalam memahami evolusi konsep SIM, perkembangan terakhir
dalam teori manajemen cukup pesat. Bila dalam ilmu pengetahuan
manajemen

perkembangannya

menekankan

optimisasi

sebagai

tujuan, maka teori manajemen sekarang menekankan pemuasan dan
mempertimbangkan keterbatasan manusia dalam mencari pemecahan.
Sejumlah periset manajemen telah memusatkan perhatian pada segisegi keperilakuan dan motivasi pada struktur keorganisasian serta
sistem dalam organisasi.
Perkembangan dalam teori manajemen ini penting untuk
merancang SIM, karena membantu dalam memahami peranan sistem
manusia/mesin serta bermanfaat untuk mengembangkan model-model
keputusan.
 Pengolahan Komputer
Semula

komputer

tidak

direncanakan untuk pengolahan

informasi, tetapi kini terutama justru diterapkan dalam bidang ini.
Persyaratan teknis sebuah sistem informasi manajemen berdasarkan
komputer secara singkat, adalah:
Elemen / Unsur

Persyaratan SIM

Perangkat Keras

Pengolah pusat yang mampu beroperasi secara online.
Kecepatan pengolahan harus cukup tinggi
Ingatan/memory komputer harus besar.
Penyimpan/storage

besar dan cepat dalam keluar

masuknya data.
Metode

manajemen

penyimpan

perangkat

keras/lunak guna meningkatkan ingatan komputer
Piranti (peripheral) masukan dan keluaran.
Terminal untuk meminta dan menerima informasi secara
online.
Komunikasi data.

Perangkat Lunak

Bahasa Komputer tingkat tingi
Sistem manajemen data base

Sistem
Pengoperasian

Operasi secara online.
Pemrograman ganda (multiprogramming).
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c. Pokok Pokok SIM
Sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik
sebagai berikut:
1.

Perangkat keras komputer

2.

Perangkat lunak
o Perangkat lunak sistem umum
o Perangkat lunak terapan umum
o Program Aplikasi

3.

Database

4.

Prosedur

5.

Petugas Pengoperasian
Dalam hal penerapan, sebuah subsistem terapan yang lengkap terdiri

dari:
o Program untuk melaksanakan pengolahan komputer
o Prosedur untuk membuat terapan menjadi operasional (formulir,
petunjukuntukoperator, petunjuk untuk pemakai, dan seterusnya).
o Subsistem terapan dapat diuraikan dalam bentuk fungsi
keorganisasian

yang mendukung (pemasaran, produksi, dan

sebagainya) atau dalam bentuk jenis kegiatan yang tengah
dilaksanakan.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Faktor Kegagalan Penerapan SIM pada Perusahaan
Dengan adanya SIM ini, sebuah perusahaan mengharapkan suatu
sistem yang dapat bekerja secara cepat dan akurat sehingga produktivitas
kerja di perusahaan lebih meningkat. Namun karena beberapa faktor tertentu,
terkadang malah perusahaan mengalami kegagalan.
Pengembangan SIM

canggih

berbasis

komputer memerlukan

sejumlah orang yang berketrampilan tinggi dan berpengalaman lama dan
memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang
gagal membangun SIM karena :
1. Pengorganisasian perusahaan yang kurang wajar
2. Kurangnya perencanaan yang memadai
3. Kurang personil yang handal
4. Kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para
manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan
sistem dan memotivasi seluruh personil yang terlibat.
Untuk meraih keberhasilan dalam pengembangan SIM, perlu diperbaikinya
system lama, terutama jika disebabkan beberapa hal berikut ini :


Adanya permasalahan-permasalahan (problems) yang timbul di sistem
yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa :
a. Ketidakberesan sistem yang lama
Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang
lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.
b. Pertumbuhan organisasi
Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data
semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru
menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang
lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua
kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen.

15

 Untuk meraih kesempatan-kesempatan
Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau
efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan
rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatankesempatan
dan peluang-peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan
untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen.
 Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah
Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi
instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi, seperti misalnya
peraturan pemerintah
Adapun kegagalan penerapan sistem informasi antara lain karena
kurangnya dukungan manajemen eksekutif dan input dari end-user, pernyataan
kebutuhan dan spesifikasi yang tidak lengkap dan selalu berubah-ubah, serta
inkompetensi terhadap teknologi.
Menurut Stonehill dan Moffet (2004), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi
kegagalan sistem informasi manajemen, antara lain:
1. Orang-orang yang bertanggung jawab atas penerapan sistem tidak
mengerti kerumitan organisasi itu. Karena sistem informasi perusahaan
akan mencakup berbagai fungsi bisnis, para anggota organisasi harus
memahami berbagai proses bisnis yang berinteraksi dengan mereka
selain memahami proses mereka sendiri.
2. Manajemen puncak tidak menyadari bahwa adanya spesialisasi di
dalam perusahaan yang memberi nilai tambah yang besar mungkin
bukan kandidat untuk disertakan dalam sistem informasi perusahaan.
3. Manajemen puncak tidak mencapai konsensus untuk sistem informasi
perusahaan jauh sebelum penerapan dimulai.
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3.2 Faktor Keberhasilan Penerapan SIM pada Perusahaan
Dengan adanya SIM ini, sebuah perusahaan mengharapkan suatu
sistem yang dapat bekerja secara cepat dan akurat sehingga produktivitas
kerja di perusahaan lebih meningkat. Sehingga mendapat laba yang lebih
banyak dengan adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen tersebut.
Selain mendapatkan laba yang banyak, dapat menekan biaya produksi dan
membuat kedisiplinan pada karyawan dapat lebih di tingkatkan kembali.
Rockart dan Delong mengidentifikasi 8 faktor penentu keberhasilan,
yaitu :
1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen, Eksekutif tingkat
puncak, lebih baik CEO karena harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif
EIS dengan mendorong penerapannya
2. Sponsor operasi, kalau sponsor eksekutif sibuk dapat diberikan kepada
eksekutif lebih rendah, misal wakil presiden eksekutif. Sponsor operasi
bekerjasama dengan eksekutif pemakai dan spesialis informasi untuk
memastikan pekerjaan itu terlaksana.
3. Staff jasa informasi yang sesuai, tidak saja mengerti teknologi informasi
tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem itu.
5. Teknologi informasi yang sesuai H/W dan S/W tidak lebih dan tidak
kurang.
6. Manajemen data, data harus selalu mutakhir dengan mengidentifikasi
tanggal dan jam dimasukkan dalam sistem. Juga perlu analisis melalui
drill-down dengan bertanya kepada manajer data atau keduanya.
7. Kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis, EIS harus berhasilmemecahkan
masalah-masalah

spesifik/untuk

memenuhi

kebutuhan

yang dapat

ditangani teknologi informasi.
8. Manajemen atas : Penolakan organisasi. Jika seorang eksekutif menolak
EIS, perlu upaya untuk mendapatkan dukungan. Untuk itu perlu
identifikasi masalah tersebut, kemudian menerapkan EIS dengan
prototyping untuk mengatasi masalah tersebut.
9. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem : Jika manajer tingkat atas

mulai menerima informasi dari EIS, maka manajer tingkat bawah
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menginginkan informasi yang sama, karena mereka ingin mengantisipasi
masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas mengangap
masalah tersebut tidak terkendali.
Selian ke delapan faktor diatas terdapat juga faktor keberhasilan
utama sistem informasi adalah kualitas informasi, utamanya integritas.
Indikatornya ada tiga: (1) informasi yang dikeluarkan adalah output yang
benar, tidak mengandung kebohongan; (2) sistem informasi tersebut tidak
melanggar SLA, suatu yang dijanjikan; dan (3) unsur ego pengelolanya
dikalahkan mentalitas menjaga amanah. Jadi, bila kita sedang membangun
sistem informasi dan/atau mengoperasikannya, atau minimal kita bermaksud
menjadikan diri sendiri sistem informasi yang lebih baik, patut diingat faktor
keberhasilan yang paling utama ini.
Menurut Marimin, Tanjung, dan Prabowo (2006), keuntungan yang
diperoleh organisasi akan meningkat apabila dalam melakukan aktivitasnya
organisasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ini, diantaranya dapat dicapai
dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi yang dapat diterapkan
untuk mendukung aktivitas organisasi, serta dengan menciptakan produkproduk baru dan meningkatkan pelayanan terhadap klien.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka kesimpulan dalam makalah ini adalah:
1) Pengorganisasian perusahaan yang kurang wajar, Kurangnya perencanaan
yang memadai, Kurang personil yang handal dan Kurangnya partisipasi
manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang
sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem dan memotivasi
seluruh personil yang terlibat merupakan faktor-faktor yang menjadi
penyebab kegagalan dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen pada
suatu Perusahaan.
2) Staff jasa informasi yang sesuai, Teknologi informasi yang sesuai H/W
dan S/W tidak lebih dan tidak kurang dan Manajemen data yang selalu
mutakhir dengan mengidentifikasi tanggal dan jam dimasukkan dalam
sistem. Uraian diatas merupakan beberapa faktor kesuksesan penerapan
Sistem Informasi Manajemen pada suatu Perusahaan.
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