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Sistem Informasi Manajemen

• Robert G. Murdick & Joel E Ross mengemukakan sebagai Proses komunikasi 
dimana input dan output yang direkam, disimpan dan diproses untuk 
pengambilan keputusan, mengenai perencanaan, pengorganisasian dan 
pengendalian

• Edgar F Huse dan James L. Bowdict .Menurutnya sistem adalah suatu seri atau 
rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian 
rupa sehingga interaksi dan saling pengaruh dari satu bagian akan 
mempengaruhi keseluruhan.

• Stoner mendefinisikan SIM merupakan metode formal yang menyediakan 
informasi yag akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah 
proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi 
perencanaan , operasi secara efektif dan pengendalian



Jadi SIM

• adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang 
digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan 
dalam sebuah organisasi. 

• Definisi sebuah sistem informasi manajemen, merupakan istilah yang umum 
dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (intregeted) 
untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan 
pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan 
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur 
pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah “data base”



Fungsi Sistem Informasi

• Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi 
perusahaan.

• Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.

• Memanajemen data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah 
ditetapkan oleh perusahaan.

• Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau 
perusahaan terjaga.

• Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak 
manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan 
mengkontrol aktivitas.



Tujuan Sistem Informasi Manajemen

• Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan 
harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan 
manajemen.

• Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, 
pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.

• Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.



kegunaan/fungsi sistem informasi

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat 
bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.

2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem 
informasi secara kritis.

3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.

4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem 
informasi.

5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.

6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem 
informasi dan teknologi baru.



kegunaan/fungsi sistem informasi 
(lanjutan)

7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan 
sistem.

8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, 
mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk 
atau pelayanan mereka.

9. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan 
membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi.

10. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan 
persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang 
yang tersedia.

11. SIM untuk Pendukung Pengambilan Keputusan



Penting Sistem Informasi Pada 
Perusahaan Bisnis

• Meningkatkan Efisiensi Operasional
• Investasi di dalam teknologi sistem informasi 

• Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan 
biaya low-cost leadership.

• Memperkenalkan Inovasi Dalam Bisnis
• Penggunaan ATM. 

• Penekanan utama dalam sistem informasi strategis

• Membangun Sumber-Sumber Informasi Strategis
• mengembangkan jaringan telekomunikasi, 

• merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk baru kepada konsumen
berbasis IT

• Sistem Informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, 
lebih cepat, dan lebih bermakna.



Penting Sistem Informasi Pada 
Perusahaan Bisnis (lanjutan)

Memperkenalkan Inovasi Dalam Bisnis

• Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi 
perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan 
dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low-cost leadership.

• Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga 
dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut (barriers to
entry) dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi 
yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain yang 
dapat ditempuh adalah mengikat (lock in) konsumen dan pemasok dengan cara 
membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka.



Sekian...........


