
PENTINGNYA SUBSISTEM CBIS 

• Sistem pelaporan informasi 

• Sistem informasi eksekutif 

• Sistem pendukung keputusan 

• Sistem informasi akuntansi 

• Sistem informasi kantor 

• Sistem pakar/kecerdasan buatan 

• Lain-lain 
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KONSEP MANAJEMEN KUALITAS 

1. Tetapkan tujuan inovasi dan perbaikan yang 
terus menerus 

2. Ambil filosofi baru, kita tidak dapat 
menerima kekurangan dan kesalahan lama 

3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi 
masal, persyaratkan bukti statistik bahwa 
kualitas sudah terpasang. 

4. Hentikan praktek memberikan bisnis 
berdasarkan harga. 

5. Gunakan metode statistik untuk menemukan 
titik-titik permasalahan. 

6. Lembagakan metode-metode modern dalam 
pelatihan kerja. 

7. Perbaiki pengawasan, lakukan apa yang tepat 
bagi perusahaan, jangan hanya menyerahkan 
kuantitas yang diisyaratkan. 

8. Usir rasa takut, sehingga orang-orang merasa 
aman untuk mengungkapkan permasalahan 
dan meminta informasi. 

9. Hilangkan halangan antar departemen serta 
halangan dengan pemasok dan pelanggan 
sehingga ada komunikasi terbuka dan efektif. 

10.Hapuskan poster-poster dan slogan-slogan, 
karena tidak membantu memecahkan masalah. 
Kerjakan dan tunjukkan orang-orang bagaimana 
caranya. 

11.Hilangkan standar kerja berdasarkan kuota 
jumlah, karena mengabaikan kualitas dan 
membatasi produksi. 

12.Singkirkan halangan antar para pekerja dan hak 
mereka untuk bangga dalam pekerjaan mereka. 

13.Lembagakan berbagai program pelatihan 
kembali untuk mengejar perubahan dan 
perkembangan baru. 

14.Ciptakan struktur manajemen puncak yang 
akan menekankan pokok-pokok ini setiap hari. 
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DIMENSI KUALITAS PRODUK 

• Kinerja 

• Features 

• Keandalan 

• Kesesuaian 

• Daya tahan 

• Kemudahan perbaikan 

• Keindahan 

• Persepsi terhadap kualitas 
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DIMENSI-DIMENSI KUALITAS JASA 

• Berwujud 

• Keandalan 

• Responsif 

• Kepastian 

• empaty 

deden08m.com 4 



MANAJEMEN KUALITAS DALAM JASA SISTEM INFORMASI 

1. Mengidentifikasi pelanggan sistem informasi 

2. Mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan 

3. Menetapkan metrik kualitas 

4. Mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi 

5. Menerapkan program-program kualitas sistem informasi 

6. Memantau kinerja kualitas sistem informasi. 
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KERUGIAN KUALITAS YANG BURUK 

• Kehilangan bisnis 

• Tuntutan hukum 

• Kehilangan produktivitas 

• biaya-biaya: 

• Biaya kegagalan 

• Biaya penilaian 

• Biaya pencegahan. 
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KEUNTUNGAN KUALITAS YANG BAIK 

• Pasar yang dilayani oleh industri mencakup pelanggan-pelanggan dengan kebutuhan produk 
dan jasa tertentu. 

• Penelitian pemasaran mengidentifikasikan kebutuhan tersebut, dan mendefinisikannya dalam 
hal kualitas. 

• Pelanggan menganggap produk dan jasa perusahaan lebih berkualitas dari pesaingnya. 

• Karena dianggap lebih berkualitas, pelanggan bersedia membayar harga yang relatif lebih 
tinggi daripada harga pesaing. 

• Karena dianggap lebih berkualitas dan harganya lebih tinggi, produk tersebut dianggap 
memiliki nilai yang relatif lebih tinggi. 

• Nilai yang relatif lebih tinggi menghasilkan kenaikan dalam pangsa pasar. 

• Berkat program kualitasnya, perusahaan dapat mengikuti spesifikasi pelanggan lebih baik 
daripada para pesaing. 

• Efektivitas ini menghasilkan penurunan biaya dengan memproduksi produk yang dibutuhkan 
secara benar sejak pertama kali. 

• Penurunan biaya digabungkan dengan pangsa pasar yang lebihluas akan menghasilkan biaya 
yang lebih murah daripada pesaing. 

• Gabungan dari keunggulan relatif dibidang harga, pangsa pasar dan biaya menciptakan 
profitabilitas dan pertumbuhan. 
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KOMPETENSI PEKERJA IT 
• Memperhatikan efektivitas 

• Berinisiatif 

• Antusias pada pekerjaan 

• Percaya diri 

• Memperhatikan dampak dari suatu tindakan 

• Kecakapan membina hubungan antar pribadi 

• Pemikiran konseptual 

• Pemikiran analitis 

• Komunikatif efektif 

• Fleksibilitas. 
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INTERNET  

DAN JARINGAN PENDUKUNG E-BUSINESS 

• E-commerce, kerja sama usaha dalam sebuah 
perusahaan dengan para pelanggan, pemasok 
dan pihak lain yang berkepentingan 
(stakeholder) 

• Internet dan jaringan bisnis dalam perusahaan 
 intranet 

• Antara perusahaan dan mitra dagangnya  
ekstranet 

deden08m.com 9 



PERAN E-BUSINESS DALAM BISNIS 

• Merkayasa ulang proses bisnis internal. 

• Mengimplementasikan sistem e-commerce dengan 
para pelanggan dan pemasok mereka. 

• Meningkatkan kerja sama perusahaan antar 
anggota tim bisnis dan kelompok kerja. 
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KOMPUTERISASI 

• Mengapa perlu komputerisasi ? 

• Apa keuntungan penggunaan komputer? 

• Apa beda pengolahan data manual dengan 
komputerisasi ? 
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Mengapa perlu komputerisasi ? 

• Karena keinginan bisnis yang berkembang 

• Kebutuhan proses pengolahan data yang segera dan terus 
menerus 

• Mempercepat pekerjaan pengetikan dokumen 

• Membuat laporan sesegera mungkin 

• Penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien 

• Data disimpan secara digital sehingga dapat digunakan untuk 
pembuatan laporan lain 

• Data dapat dikelompokkan, diurutkan, di-summarize dsb. 
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Apa keuntungan penggunaan komputer ? 

• Cepat, tepat dan akurat 

• Mudah dipertanggungjawabkan 

• Proses Tidak lelah 

• Efektif dan efisien 

• Menyimpan data lebih besar 

• Data mudah disimpan dan diakses 

• Terprogram. 
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Pengolahan data manual 

• Pekerjaan secara manual mudah terjadi kesalahan 
(human error), tidak efektif dan kurang efisien. 

• Membutuhkan dokumen arsip yang banyak sehingga 
sulit dalam penyimpanan data. 

• Proses data tidak maksimal karena pekerjanya sering 
lupa dan mudah lelah. 

• Kesalahan perhitungan. 
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Programmer 

 • Adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi 
tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh sistem 
analis 

• Bertanggung jawab atas pembuatan program komputer 

• Memiliki pengetahuan terbatas pada tehnologi komputer, sistem 
komputer, utilitas dan bahasa pemrograman yang diperlukan 

• Bekerja secara teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-
instruksi program 

• Programmer bekerja tidak berhubungan dengan banyak orang tetapi 
terbatas pada sesama programmer dan sistem analis yang 
mempersiapkan spesifikasi programnya. 
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Program komputer 

 • Adalah rangkaian instruksi dalam bahasa yang 
dipahami oleh komputer, disusun sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan sebuah proses sesuai dengan 
tujuannya. 

• Program disusaikan dengan prosedur pengolahan 
data dan mewakili proses manual, bila ditinjau dari 
prosedur dan urutan kerjanya, namun lebih mudah 
mengaturnya dalam sistematika yang lebih praktis. 
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Sistem analis 

• informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 
komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalah-
pamasalah, kesempatan-kesampatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan 
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikannya.  
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Definisi Sistem Analis 

 Satu orang atau lebih yang menggunakan pengetahuan 
aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan 
masalah-masalah bisnis, dibawah petunjuk manajer 
sistem. 

 Satu orang atau lebih yang bertanggung jawab 
menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan sepemakai 
sistem (user) kedalam spesifikasi teknik yang 
diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh 
manajemen. 
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Fungsi Sistem Analis 

  Mengidentifikasikan masalah-masalah dari pemakai/user 

 Menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus dicapai 
untuk memenuhi kebutuhan user 

 Memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah 

 Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya 
sesuai dengan permintaan user. 
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Tugas-Tugas Umum Sistem Analis 

 Mengumpulkan dan menganalisis formulir, dokumen, file 
yang berkaitan dengan sistem yang berjalan 

 Menyusun dan menyajikan laporan perbaikan 
(rekomendasi) dari sistem yang berjalan kepad user 

 Merancang suatu sistem perbaikan dan 
mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk penerapan 
pada komputer 

 Menganalisis dan menuyusun biaya-biaya dan 
keuntungan dari sistem yang baru 

 Mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem 
yang baru. 
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Tugas-Tugas Teknik  Sistem Analis 

 Menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. 

 Menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. 

 Menyusun data flow diagaram (DFD), Structured Analysis and 
Design Technique (SADT), dan sistem flow diagram untuk 
merancang sistem baru secara detail. 

 Merancang pola pengawasan terhadap data yang bersifat sangat 
penting. 

 Menyusun file-file untuk digunakan dalam komputer, agar sistem 
baru dapat berjalan efektif. 

 Merancang bentuk Output dan Input agar memudah dibaca oleh 
user. 

 Menyusun dokumentasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh 
sistem analis dalam merancang sistem yang baru. 
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Pribadi Sistem Analis. 

  Mampu bekerja sama, Mampu berkomunikasi dengan 
baik 

 Mempunyai sopan santun dan Mempunyai pendirian 
yang tegas 

 Mampu bersikap dewasa 

 Mampu bersikap tegas 

 Dapat bertindak secara metodik 

 Dapat bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-
biaya 

 Mempunyai sifat kreaktif. 
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Spesialis informasi 

• Spesialis informasi adalah orang yang bisa 
berkomunikasi dengan sistem komputer 
diantaranya : 

  Sistem analis 

  Administrator database (DBA) 

  Spesialis jaringan 

  Programmer 

  Anggota operasional (operator, data entry) 
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Aspek kelayakan sistem … 
• Teknikal, apakah hardware dan software tersedia untuk 

menampilkan proses dari sistem yang dibutuhkan. 

• Economic return, apakah dibenarkan secara moneter dengan 
membandingkan manfaat sistem dengan harga  (misal: harga 
barang yang di jual, peningkatan pelayanan konsumen dan 
perhitungan break-event point). 

• Non-economic return, apakah sistem yang diusulkan dapat 
diterima dilihat dari segi manfaat yang tidak dapat diukur dalam 
pemulihan ekonomi. 

• Legal (hukum dan perundang-undangan), apakah sistem yang 
diusulakan dioperasikan ada lindungan hukum dan dalam batas-
batas yang ada dalam etika bisnis dan etika manajemen. 

• Operasional, apakah diterima atau didukung oleh orang yang 
harus mengerjakan nya (user friendly). 

• Jadwal, apakah sistem bisa di operasikan dalam batas waktu 
yang sudah ditentukan. 
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Indikator Perubahan sistem 
• Perubahan sistem lama ke sistem yang baru. Indikator-indikator tsb 

diantaranya: 

 Keluhan dari pelanggan 

 Pengiriman barang yang selalu terlambat 

 Pembayaran gaji yang terlambat 

 Laporan yang tidak tepat waktu 

 Isi Laporan yang sering salah 

 Tanggung jawab yang tidak jelas 

 Waktu kerja yang berlebihan 

 Kehilangan kesempatan kompetisi pasar 

 Kesalahan-kesalahan menual yang terlalu tinggi 

 File-file yang kurang teratur 

 Peramalan penjualan dan produksi yang kurang tepat 

 dll. 
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