
12/09/2009

1

GAMBARAN UMUM SIM                                              DEDEN MULYANA

GAMBARAN UMUM SIM                                              DEDEN MULYANA

Informasi Organisasidan
Terbentuknya Suatu Organisasi

Ketika Pertama 

Dilahirkan Manusia 

Belum Memiliki 

Pengetahuan, Tujuan 

dan Problem
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Informasi Organisasidan
Terbentuknya Suatu Organisasi

Ketika Indra Mulai 

Bekerja dengan baik 

Rangsangan/Sensasi 

diterima dari dunia nyata 

tapi belum berbentuk 

Sehingga pengenalan 

Belum Berfungsi
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Dunia 

Nyata

Dunia Nyata
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Informasi
Terbentuknya Suatu Organisasi

Pengetahuan mulai 

Berbentuk/terstruktur 

Saat Rangsangan  dari 

Dunia Nyata Sering 

Ditemui Sehingga 

Membentuk Suatu pola

Dengan Pengetahuan Orang 

memiliki tujuan, dengan tujuan 

orang memiliki problem/ 

keterbatasan 

Dengan membaca orang 
punya pengetahuan 
karena pengalaman 
orang lain

dan
Pengetahuan

(Pengalaman Masa Lalu)
•Pengalaman Sendiri

Organisasi

Pada saat dewasa pengetahuan dari 
pengalaman orang lain semakin 
banyak sehingga sering tidak sesuai 
dengan dunia nyata sehingga 
diperlukan keyakinan

Dunia 

Nyata

Dunia Nyata
Sering Tidak 
Sama

(Dari baca& dengar)
•Pengalaman Orang lain

Perlu
Keyakinan

Tujuan
Problem/
Keterbatasan
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Jadi dalam kesadarannya manusia atau orang

selalu membawa

• Pengetahuan

• Tujuan dan

• Problem/Keterbatasan

Yang akan mempengaruhi persepsinya dan menjadi 

Sumber perbedaan pendapat (Konflik) ketika

Berkelompok/berorganisasi dengan orang lain
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Informasi dan Organisasi

Membentuk 
Organisasi

Orang-orang berkelompok dan kekerja sama dalam suatu organisasi 
untuk mencapai satu tujuan organisasi berbekal pengetahuan, tujuan,
problem dan keyakinan  berbeda yang semuanya merupakan sumber 

dari konflik/masalah dalam suatu organisasi

Terbentuknya Suatu Organisasi
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Dalam suatu organisasi

Informasi berfungsi sebagai perekat diantara
anggota organisasi melalui suatu komunikasi

Apa yang menjadi masalah 

dengan komunikasi?

Persepsi yang berbeda                        

untuk informasi yang sama

Mengapa?

Karena Orang-orang berkelompok dan kekerja sama dalam suatu 
organisasi untuk mencapai satu tujuan organisasi berbekal 
pengetahuan, tujuan, problem dan keyakinan  berbeda sehingga 
persepsinya berbeda
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Informasi merupakan salah satu jenis sumber daya/komponen  

yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi apapun jenis 

organisasi tersebut.

Kemampuan mengelola informasi bagi suatu organisasi akan 

mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh organisasi
tersebut

Kualitas Informasi yang digunakan dalam suatu organisasi akan 
mempengaruhi kualitas komunikasi/hubungan diantara orang-
orang yang ada di organisasi tersebut sehingga kualitas informasi 
dalam suatu organisasi akan mempengaruhi juga kualitas 
kerekatan diantara komponen-komponennya

Karena informasi merupakan perekat antar komponen organisasi 

maka:
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Dalam suatu organisasi :

Organisasi menampung orang-orang dengan berbagai tingkat 

keahlian

Agar organisasi dapat berjalan seperti diharapkan :

Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi harus dipimpin oleh 

seorang manajer

Karena setiap orang dalam organisasi memiliki pengetahuan, 

tujuan, problem berbeda maka dalam suatu organisasi pasti ada 

konflik

Konflik merupakan alasan munculnya kebijaksanaan dalam 

organisasi

Aktivitas manajer adalah:

merumuskan berbagai kebijaksanaan dan tindakan apa yang harus 

dilaksanakan untuk menghadapi masalah internal (konflik dan operasi) 

atau eksternal (Pesaing, suplier dan konsumen) melalui perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan karyawan, pengarahan dan 

pengendalian
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Bagaimana mamecahkan masalah ini ?

Dengan membangun sistem Informasi yang baik

Berbasis apa?

Pen& Ink (manual) ?
Mekanik ?

Elektrik ?

Komputer/Elektronik ?

Peran manusia dominan, 

Masih banyak salah persepsi

Disengaja/tidak

Peran manusia berkurang

Salah persepsi bisa dikurangi

Karena sistem informasi dapat memberikan 
informasi berkualitas yang diperlukan oleh 
manajemen dalam melaksanakan aktivitas/fungsinya

Dengan informasi berkualitas manajer dapat menghimpun semua 
sumberdaya yang dimilikinya untuk menjalankan organisasi mencapai 

tujuan
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Alasan mengapa perhatian terhadap informasi terus meningkat:
•Semakin meningkatnya aktivitas bisnis

-Berubahnya landasan ekonomi dunia
-Pengaruh ekonomi internasional
-Persaingan global
-Meningkatnya kompleksitas teknologi
-Menyempitnya ruang waktu
-Masalah sosial

•Semakin tingginya kemampuan komputer, sehingga
-Semakin banyaknya alternatif pemecahan masalah
-meningkatkan persaingan
-Meningkatkan disiplin
-Meningkatkan komunikasi data atau informasi secara digital 
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Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan dengan 
menggunakan keahlian orang lain 

Informasi manajemen adalah informasi yang diterima oleh para manajer

Informasi manajemen harus selaras dan saling berkaitan dengan 
informasi lainnya dalam suatu organisasi

Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi 
yang diperlukan manajemen diberbagai tingkatan dan 

fungsi bisnis   

Sistem informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi 
manajemen yang mengolah data keuangan menjadi 
informasi keuangan

Fokus sistem informasi akuntansi adalah pada manajemen tingkat 
bawah/operasional

Manajemen dan sistem informai manajemen
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Sistem informasi manajemen dan keuanggulan bersaing

Strategi sistem informasi menggunakan teknologi informasi untuk 
membuat perusahaan unggul untuk menghasilkan produk, jasa dan 
Proses dan kemampuan yang membuat perusahaan unggul dibandingkan 
dengan perusahaan lainnnya.

Sistem informasi dengan teknologi informasi yang digunakannya dapat 
berperan sangat besar dalam menerapkan berbagai macam strategi 
Seperti;

- Strategi biaya
- Strategi diferensial
- Strategi inovasi    
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Mempelajari sistem informasi manajemen

Sistem informasi manajemen bukan pengetahuan asli Indonesia
Karena ini mempelajarinya harus berdasarkan kepada pemikiran orang
Barat yang terstruktur. 

Karena itu untuk memahaminya sistem informasi manajemen
secara Keseluruhan harus diketahui dahulu inti permasalahannya

Yaitu masalah sistem yang selanjutnya difokuskan ke masalah
Informasi dan manajemen.

Karena tidak mungkin memahami sistem informasi manajemen tanpa
Memahami dahulu konsep sistem, informasi dan manajemen maka

Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai Sistem,informasi
Sistem informasi, manajemen dan sistem informasi manajemen


