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SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMBANGUN
SISTEM INFORMASI
Yulianto x)
Abstract
Autoimmunization, speed, and the good accuracy in conducting process of
calculation and also distribution of information have come to determinant for
breathing live, grab market and win competitioi. Information will have come to
blood in company life. Without information, head cannot know objective condition
its company, so that cannot compile strategy which the exact to increase ability of
company in yielding profit.
Develop; Building an information system have come to requirement insisting on,
because that system determining where from data in obtaining, processed, and
yield information. Groove effective system of willdetermine information quality.
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otomatisasi, kecepatan, dan -"}t.?tigl baik datam metakukan proses
perhltungan maupun distribusi informasi telah menjadi faktor penentu untuk
bertahan hidup, merebut pasar dan memenangkan kompetisi. Informasi seakan
telah menjadi darah dalam kehidupan perusahaan. Tanpa informasi, pimpinan
tidak dapat mengetahui kondisi obyektif perusahaannya, sehingga tidak dapat
menyusun strategi yang jitu untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba.
Membangun suatu sistem informasi(SI) telah menjadi kebutuhan yang mendesak,
karena sistem itu yang menentukan dari mana data diperoleh, diproses, dan
menghasilkan informasi. Alur sistem yang efektif akan menentukan kualitas
informasi.
Kata Ku nci : Teknolog i Info rmasi da n Sistem I nformasi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
Perkembangan sistem informasidi luar negeri maupun didalam negeri sendiri
sudah sangat membantu membangun aliran informasi dalam perushaan. Selain
itu tidak sedikit perusahaan yang telah memanfaatkannya sebagai strategi
kompetitif.
Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan Sistem Informasi unfuk
meningkatkan kualitas informasi, kontrol kinerja perusahaan dan peningkatan
layanan untuk memenangkan pasar. Ide dasarnya adalah perusahaan
menggunakan Sistem Informasi baik sebagai alat bantu maupun strategi yang
tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepatdan akurat serta
untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing dalam menghadapi
kompetisi..

t)

dosen AMIK JTC Semarang

E

INFOI(AM

trlomor

t

lrn.

t

I tvtaretl os

Sejumlah perusahaan telah rnendapatkan publikasiyang luas, karena berhasil
dalam menerapkan Sistem Informasi yang menghasilkan informasi akurat setiap
saat, sehingga dapat mencapai keunggulan kompetitif.
pembangunan Sistem Informasi yang ter'integrasi berbasis teknologi
komputer telah menciptakan peluang bagi banyak perusahaan untuk
mengembangkan model-model keunggulan kompetitif. Hal initentu saja dituntut
adanya kreatifitas dan sikap dari para pengelola perusahaan.
Apalagi pembentukan Sistem Informasi e-Business akan memungkinkan
terjadinya transaksi jarak jauh, karena semua terrninal transaksi yang berada di
berbagai lokasi saling terhubung satu sama lain. Seluruh data terintegrasi di
kantor pusat dan dapat di akses oleh seluruh kantor cabang, sehingga Broses
transaksijarak jauhpun dapat berlangsung dengan baikdan benar.

B.

Metodologi Penelitian
1. Metodologi Pengembangan Sistem

Telah diketahui bahwa terdapat beberapa pendekatan

di

dalam
pengembangan sistem informasi. Akan tetapi bagaimana cara atau metode untuk
melakukan pendekatan-pendekatan ini ? untuk melakukan suatu pengeffiangan
sistem informasi maka dibutuhkan suatu metodologi. Metodologiadalah kesatuan
metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan
yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin yang Iain.
Sedangkan metode adalah suatu cara, teknik sistematis untuk mengerjakan
sesuatu.

Dengan demikian metodologi pengembangan sistem adalah metodemetode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan dan aturan untuk
mengembangkan suatu sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi
perlu digunakan suatu metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman
bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan ini. Dengan
mdngikuti metode dan prosedur-prosedur yang diberikan oleh suatu metodologi,
maka pengembangan sistem diharapkan akan dapat diselesaikan dengan berhasil.
Adapun jenis-jenis metodolog i ada lah sebagai berikut
a). Metodologi yang berorientasi keluaran

:

Metodologi ini disebut juga metodologi tradisional, diperkenalkan
sekitar tahun 1960 dengan memberikan tahapan dalam pengembangan sistem
tanpa dibekali dengan teknik dan peranti yang memadai, sepefti cara
menganalisis, rnenggambarkan sistem. Hal ini tidak menjadi masalah untuk
pengembangan sistem yang kecil di mana sistem analisis, desain dan
programmei ditangani oleh satu orang. Bagaimana dengan pengembangan
sistem yang melibatkan tim di mana sistem analisis, desain dan implementasi

,

terdiri dari orang Yang berbeda?
Di sini ikan timbul kesulitan dalam menyampaikan hasil analisis ke
orang yang mendesain dan dariorang yang mendesain ke programmer, karena
penggunain narasi dapat menimbulkan persepsiyang berlainan. Fokus utama
metodologi ini adalah pada keluaran.
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2. Metodologi yang berorientasi proses
Metodologi ini disebut juga dengan metodologi struktur analisis dan desain,
diperkenalkan sekitar tahun 1970 dan masih mendominasi pengembangan sistem
sampai saat ini. Metodologi ini telah dilengkapidengan alat-alat (tosls) dal teknikteknik yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem khususnya pemrograman
terstruktur atau modular. Beberapa alat yang digunakan antara lain data flow
diagram (DFD), bagan terstruktur dan kamus data. Fokus utama metodologi ini
pada proses dengan menggambarkan dunia nyata )ang memakai data flow
diagram.

Gambar 2.
Titak Berat Ada Pada Proses

Pengembangan

Sistem Informasi

(Diagram Arus Data)

Metodologi ya ng berorientasi data
Metodologi ini disebut juga metodologi model informasi. Diperkenalkan
sekitar tahun 1980 dengan semakin banyaknya perusahaan )rang menggunakan
Relational Database Management System. Alat yang digunakan untuk membuat
model ialah Entity Relational Diagram (ERD). Fokus utama metodologi ini ialah
data, di mana dunia nyata digambarkan dalam bentuk entitas, atribut data serta
hubungan antar data tersebut.
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Gambar 3.
Data Sebagai Fokus Utama

Pengembangan
Sidem Informasi

(Dhgnm Hubungan
Entitas)

4. Metodotogi yang berorientasi objek
1990 sebagai pelengkap
Metodologi'iiiOiperfenalkin sekitar tahun
terlebih dahulu telalr mengadopsi metode
untuk p"rnrogrr;
dan teknik yang digunaka.l antara lain
berorientasi oOiel.-'eebetipa alat
model, state-transition diagrams dan
dynamic anO staiil obiect oriented
ini ada .pada objek, dengBn
case scenario. rot<ui" utama metodologi
ying saling berhubungan dengan
melihat suatu ,istem teroiri dari objek
berbagai cara untuk mencapai tujuan'
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Gambar 4.
Fokus Utama Pada Objek
Pengembangan

Sist:m Informasi

(Diagnm Objek)

Penelitian Dan Pembahasan
a). Ka rateristik Sistem

3. Hasil

Modelumumsebuahsistemterdiridariinput,prosesdan
sistem yang sangat
output. Hai 'ri merupakan konsep sebuah
dapat mempunyai beberapa
sederhana rn"ngingui-Ieuuan sistem
juga
sekaligus. Selain itu sebuah sistem

masukan o.n'r.Zffiian
teftentu, yang mencirikan Ptly'
memiliki raratcteristik atau sifaf-sifat
suatu sistem' Adapun karaperistik
hal tersebut bisa dikatakan seOagii
y..S dimaksud adalahs-ebagai berikut :
1). KomPonen Sistem (ComPonents)

yang
suatu sistem terdiri aari seiumhn komponen

saling

,

sub sistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat dan sistem yang
menjalankan suatu fungsitertentu dan mempengaruhi proses sistem secari
keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyaisistem yang lebih besar; yang
disebut denga n supra sistem.

-

2). Lingkungan Luar Sistem (Environment)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem
dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya.- Batasan
sisem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan

3). Penghubung Sistem (Interface)
Bentuk apapun yanE ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang
mempengaruhi operasi sistem tersehut disebut dengan lingkungan luai
sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga
merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungrin
merupakan energi bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan
luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar
Yang merugikan harus dikendalikan karena kalau tidd( maka akan
mengganggu kelangsungan hidup sistem tersdut.

4). Masukan Sistem (Input)
Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang
dapat berupa pemeliharaan.

5). Keluaran Sistem (Output)
Hasil dari energi yang diolah dan dildasifikasikan menjadi keluaran yang
berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.
6). Pengolah Sistem (Proses)
Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan
menjadi keluaran, sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi lapor:an
yang dipakaioleh pihak lain.
7). Sasaran Sistem (Objective)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat
deterministik. lGlau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi
sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai
sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. '

.

b). Kualitas Informasi
Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa fakor, laitu keakuratan
data, ketepatan waktu, ketepatan orang yang menerima, serta penpjiannya
yang sempurna. Pada masa kini, untuk
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menghasilkan informasi yang berkualitas prima, maka dibutuhkan teknologi
kom futer ya ng kela k disebut teknologi informasi (TI).
Tidak semua informasi berkualitas. Oleh karena itu, sudah seharusnya
di6kukan penyaringan terhadap informasi yang beredar atau yang dapat di
tangkap. Kualitas ditentukan oleh beberapa faKor, yaitu: keakuratan, dimana
infolmasiteruji kebenarannya, tidak bias dan ticjak menyesatkan. Oleh karena
itu, informasi harus lengkap, tanpa penambahan, pengurangan atau bahkan
pengubahan.
Informasi harus sampai kepada orang yang membutuhkan tepat pada
wa6unya, agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan
baik. Disamping itu, cara dan biaya untuk memperoleh informasijuga menjadi
bahan pertimbangan tersendiri, semakin mudah caranya, maka orang makin
berminat untuk mendaPatkannYa.
Selain itu, untuk menilai mahalatau murahnya sebuah informasi, maka
ada beberapa faKor pertimbangan, yaitu keterkinian (up to date) informasi,
bobot pengetahuan yang dapat diperoleh dari informasi tersebut dan kualitas
media PenYajinYa
c). Membangun Sistem Informasi
fiAak semua data yang mengalir dapat diolah dan digunakan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Oleh karena
itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengelola data yang sedang mengalir
didalam dan di luar lingkungan perusahaan.
Sistem itu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menentukan
validitas data yang berasal dari berbagai sumber atau kelompok lain dan

internal Perusahaan.
debuah Sistem Informasi merupakan kumpulan elemen yang saling
berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk
mengintelrasikan data, memproses dan menyimpan sefta mendistribusikan
informasi-'informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan
mela kuka n kontrol terhada p ja lan nya perusa haa n'
jelas,
Sebuah Sistem I nformasi p ng baik tentu memiliki sitematika yang
ringkas dan sederhana. Mulaidaritahap pemasukan data, pengolahan dengan
proiedur yang ditentukan, penyajian informasi yang akurat, interprestasi yang

.

tePat dan distri busi nYa.

Membangun Sistem Informasi bukan berarti sekedar
mengotomatisasilian prosedur lama, tetapi menata dan memperbaharui

bahkan menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien, menetapkan
data yang baru secara tepat, sistematis, dan sederhana,
prosedur pengolahan
-model
penyajian yang informatif dan standar serta distribusi
menentukan
informasi Yang efektif.

d).Solusi Teknologi Informasi
lgar sLtem informasi tersebut dapat beroperasi secara optimal, maka
dibutuhkin Teknologi Infomasi telah terbukti memiliki kinerja yang sangat
Digunakannya Teknologi Infomasi sebargai basis pembangunan Sistem

unggul.

I
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informasi akan memberi jaminan lancarnya aliran data dan informasi seda
akuratnya hasil pengolahan data. Apalagi bila implementasi Teknologi
Infomasi diikuti dengan instalasi jaringan maka distribusi akan berlangsung
secara cePat dan dinamis.
Kini telah tersedia berbagai peralatan Teknologi Infomasi yang mampu
untuk menunjang pembangunan sistem yang terintegrasi. Peralatan
pemasuk data seperti barcode data reader yang digunakan di kasir-kasir
supermarket untuk membaca kode barang, finger scan untuk pembacaan sidik
jari telah melengkapi peralatan pemasuk data.Peralatan-peralatan itu
diciptakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh
operator atau juga untuk memperkecil terjadinya kecurangan-kecurangan
yang disengaja. Khususnya yang berkaitan dengan perhitungan kehadiran
karyawan, proses masuk dan keluarnya barang dari' gudang dan kontrol
terhadaP transaksi.

e).

Pemrogram Sistem

Kebutuhan akan Sistem Informasi yang semakin rneningkat dan
ketersediaan peralatan Teknologi Infomasi sangat tergantung pada

ketersediaa n para pemrogra mannya.
Jumlah pemrogram Sistem Informasi masih sangat sedikit dibandingkan
dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi pemrogram Sistem Informasi yang
mengikuti perkembangan, sehingga mampu untuk memprogram peralatan
Teknologi Infomasi yang baru sebagai alat bantu dalam sistem yang
dibangunnYa.
Besarnya kebutuhan akan Sistem Informasitersebut merupakan peluang
kerja bagi profesi pemrogram sistem. Apalagi untuk menggeluti profesi ini
tidak sesulit jaman teknik pemrogram terstrukul karena kini di kembangkan
bahasa pemrograman visual. lGlau pada pemrograman terstruktu[ para
pemrogram harus hafalinstruksi-instruksi program, tetapipada bahasa visual,
pemrogram dapat memulainya dari perancangan hasilnya dan komputer akan
berperan sebagai generator untuk menciptakan programnya secara otomatis.
E. Kesimpulan dan Saran

,

Kendali Sistem Informasi berikutnya meliputi pengendalian terhadap

penyimpanan yang memastikan bahwa masukan, prosedur, dan hasil proses sudah
terdokumentasikan pada media penyimpanan. Pengendalian disini termasuk
memastikan bahwa media penyimpanan berada dalam kondisi yang baik, tidak
terinfeKivirus dan terhindar dariganggunan secara fisik.
Selain itu peran Teknologi Informasi tampaknya berperan dalam pembuatan
informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat maupun untuk kegiatan
pendaftaran dan penghitungan jumlah suara.
lika hanya memperhatikan peran infrastruKur Teknologi Informasi tersebut,
maka tampak bahwa teknologi tersebut dapat menjadi sarana lang utama dalam
menyelesai ka n taha pan-tahapan pemilu.
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Namun, teknologitersebut masih rentan khususnya masalah keamanan data
yang ditransmisikan melaluijaringan tersebut.. Apalagi kini,.dilingkungan internet,
parilracrerdan crackeryangsering melakukan kelahatan mulai banyakjumlahnya.
ikut
Oleh karena itu, dinarapkan para ahli sekuritasTeknologi Informasi dapat
pengamanan secara teknis yang
berperan untuk menciptakan prosedur dan sistem
memadai.

Referensi
Peftama.
Budisutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., MM. 2003. 'sistem Informasi". Cetakan
Edisi 1.
Tata Sutabii, S.Kom., MM. 2003. "Analisa Sistem Informasi',
Peftama.
cetakan
Teguh wahyono, 2}O4."Sistem InformaSi",

ro*o,,:oBuletin]endelaInformatika,Vol1No.5...Computer:TheNext

Award, Elias, 1gg8, "Management Information Systems:concept, structure, and
APP|ication".
iggO, "Information Systems: Theory and Practice".
John,
Burch,
*Computers a nd Information Ssytems".
n utcnl nson, 1 996,

E

