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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 MATA KULIAH  : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 SIFAT UJIAN : TAKE HOME 

D O S E N   : Prof. Dr. H. DEDEN MULYANA, SE. M.Si. 

     Dr. Yusuf Abdullah, SE.,MM. 

  

Perhatian!  
a) Jawaban ditulis dalam kertas ujian yang sudah disediakan oleh Sekretariat 

Program Pascasarjana UNSIL (tidak ditik). 
b) Jawaban dikumpulkan pada jadwal Ujian 5 Januari 2019  Pukul 10:30; 

setelah mengunduh soal wajib mengisi Leave a reply/comment di halaman 
akhir blog ini dan menandatangani Daftar Hadir UAS yang telah disediakan. 

 
1. Decision Support System (DSS) menyediakan informasi untuk 

memecahkan masalah serta kemampuan komunikasi. 
a. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen DSS!. 
b. Sebutkan dan jelaskan tiga prinsip dasar DSS!. 
c. Ada beberapa pendapat pakar mengenai hubungan antara Sistem 

Pendukung Keputusan (DSS) dengan Sistem Informasi Manajemen 
(SIM). Beberapa pakar menyebutkan bahwa DSS muncul 
menggantikan SIM, ada yang menyatakan DSS sebagai bagian dari 
SIM, dan ada juga yang menyatakan DSS sama saja dengan SIM. 
Bagaimana menurut pendapat anda? Jelaskan! 

 
2. System Development Life Cycle (SDLC) adalah aplikasi dari pendekatan 

sistem dalam pengembangan dan penggunaan sistem berbasis komputer 
(Computer Base Information System). 
a. Seandainya anda sebagai orang yang dipercaya memegang jabatan 

Direktur bagaimana keterlibatan anda pada pengembangan sistem 
tersebut, jelaskan! 

b. Anggap saja anda sebagai manajer keuangan dan manajer 
pemasaran, apa yang dapat anda lakukan serta bagaimana peran 
anda pada pengembangan sistem tersebut. 

c. Anda sebagai User Informasi, apa yang anda perlukan, bagaimana 
serta untuk apa anda memanfaatkan informasi yang dilahirkan dari 
Sistem Informasi Manajemen. 

d. Jelaskan yang dimaksud Prototyping dan Rapid Aplication 
Development (RAD), serta bagaimana hubungannya? 
 

3. Executive Information System (EIS) khusus dirancang untuk manajer 
pada level perencanaan strategis. Terdapat tiga perangkat lunak yang 
digunakan dalam EIS yaitu custom software, appliction development 
software dan EIS special software. 
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Jenis software yang mana paling diminati oleh eksekutif, jelaskan 
alasannya! 
 

4. Suatu siang di sebuah desa terpencil pada tahun 2035, Bharbara sedang 
menjalani ujian pendadaran tugas akhir di rumahnya memanfaatkan 
teleconference dengan pengujinya di Universitas Siliwangi. Semuanya 
berjalan lancar dan Bharbara pun lulus dengan predikat sangat 
memuaskan. Seketika itu juga, dia mendapatkan ijazah lewat Internet 
dalam bentuk file pdf lengkap dengan tanda-tangan Rektor (digital 
signature) dan nomor registrasi. Bharbara mencetak ijazah tersebut 
termasuk transkrip nilai yang didapatkan selama menjadi mahasiswa di 
Universitas Siliwangi. Semua matakuliah dia selesaikan tanpa 
meninggalkan desa dan orang-orang tersayang. Teknologi informasi dan 
komunikasi kualitas tinggi telah memungkinkan semua itu terjadi. 
Berdasarkan cerita fiktif futuristik tentang Bharbara di atas, (a) 
Mungkinkah hal tersebut terjadi? (b) Bagaimana Universitas Siliwangi 
dapat mewujudkan hal tersebut? Jelaskan! (c) Setujukah anda dengan 
pendapat, bahwa manfaat penerapan Teknologi Informasi antara lain 
memperbaiki competitive positioning dan meningkatkan brand image? 
Jelaskan! 
 

5. Anda ditugaskan untuk membahas topik tertentu secara berkelompok. 
a. Sebutkan topik apa yang dibahas oleh kelompok anda, dan jelaskan 

implikasi dari topik tersebut! 
b. Jelaskan manfaat apa saja yang anda peroleh dari topik tersebut! 
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