
6 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Dasar Sistem MaditP 

2.1.1. Pengertian Sistem 

Pada dasarnya sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait 

atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sutarbi (2003), 

mengemukakan sistem adalah sekelompok unsur yang erat dengan hubungannya 

satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut Abdul Kadir (2003), Sistem adalah sekumpulan 

elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sistem merupakan kumpulan 

dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan yang saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

2.1.2. Pengertian Informasi 

McFadden dkk (1999) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah 

diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 

menggunakan data tersebut. Menurut Davis (1999) informasi adalah data yang 

telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 

bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. 

Dari pengertian di atas maka diambil kesimpulan bahwa informasi 

merupakan kumpulan data-data yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat 

memberikan arti dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

Informasi memiliki ciri-ciri seperti berikut: 

1. Benar atau salah, dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran 

terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah mempercayainya, 

efeknya seperti kalau informasi itu benar. 

2. Baru, informasi benar-benar baru bagi si penerima. 

3. Tambahan, informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan 

terhadap informasi yang telah ada. 
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4. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap 

informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. 

5. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi semakin meningkat. 

Informasi memiliki kualitas, istilah kualitas informasi digunakan untuk 

menyatakan informasi yang baik. Pengukuran kualitas informasi berdasarkan 

relevansi, ketepatan waktu dan keakurasian. Kualitas informasi dapat 

dianalogikan sebagai pilar-pilar dalam bangunan. (Burch dan Grudnitski, 1989). 

2.1.3. Pengertian Sistem Informasi  

Seperti yang dikutip oleh Abdul Kadir Pengertian sistem informasi 

menurut para ahli diantaranya Alter (1992) mengemukakan bahwa sistem 

informasi kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi 

informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 

Kemudian, menurut Turban dkk (1999) sebuah sistem informasi mengumpulkan, 

memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan 

yang spesifik. Sedangkan menurut Gelinas dkk (1990), sistem informasi adalah 

suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan 

komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, 

menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada 

para pemakai. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

merupakan kumpulan beberapa komponen yang saling berhubungan yang bekerja 

sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi 

untuk menunjang keputusan, koordinasi, pengawasan, dan analisis pada suatu 

organisasi.  

 Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, 

kualitas, manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta 

keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis 

(Kroenke, 1992). Ada empat peranan penting sistem informasi dalam organisasi 

(Alter, 1992) yaitu: 
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1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. 

2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah 

subsistem. 

3. Mengkoordinasikan subsistem-subsitem. 

4. Mengintegrasikan subsistem-subsistem. 

2.1.4. Komponen Sistem Informasi 

Menurut Stair et al (2008) di dalam bukunya “Fundamentals of 

Information System” edisi kelima, komponen sistem dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1. Komponen Sistem Informasi 

Komponen sistem informasi terbagi menjadi: 

1. Data 

“Input the system takes to produce information.” 

Diartikan bahwa data adalah sebagai bahan mentah yang akan diolah 

menjadi informasi.  

2. Hardware 

“A computer and its peripheral equipment: input, output and storage 

devices; hardware also includes data communication equipment.” 

Diartikan bahwa hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari 

perangkat input, output dan penyimpanan, Hardware ini juga termasuk 

alat komunikasi data.  
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3. Software 

“Sets of instructions that tell the computer how to take data in, how to 

process it, how to display information, and how to store data and 

information.” 

Diartikan bahwa software adalah sekumpulan perintah yang memberikan 

perintah kepada komputer untuk mengambil data, dan memprosesnya serta 

menampilkan informasi tersebut dan bagaimana menyimpan data dan 

informasi. Sehingga software digunakan untuk memproses data organisasi. 

4. Telecommunications 

“Hardware and software that facilitates fast transmission and reception of 

text, pictures, sound, and animation in the form of electronic data.” 

Diartikan bahwa hardware dan software adalah fasilitas dengan kecepatan 

transmisi dan menangkap teks, gambar, suara dan animasi dalam bentuk 

data elektronik. 

5. People 

“Information systems professionals and users who analyse organisational 

information needs, design and construct information systems,  write 

computer programs, operate the hardware, and maintain software.” 

Diartikan bahwa people adalah seorang pengguna atau profesional 

pengguna dari sistem informasi yang menganalisis kebutuhan informasi 

organisasi, merancang dan membangun sistem informasi, menuliskannya 

ke dalam program komputer, megoperasikan hardware dan memelihara 

software. Sehingga people adalah orang yang akan mengoperasikan sistem 

dan melakukan berbagai macam fungsi. 

6. Procedures 

“Rules for achieving optimal and secure operations in data processing; 

procedures include priorities in dispensing software applications and 

security measures”. 

Diartikan bahwa procedures adalah peraturan untuk mencapai operasi 

yang optimal dan aman dalam memproses data. Prosedur termasuk 

kedalam prioritas dalam pembagian aplikasi software dan pengukuran 
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keamanan. Sehingga procedures  merupakan aturan dalam kegiatan 

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai aktivitas 

organisasi. 

2.1.5. Tujuan Sistem Informasi 

Sistem informasi menyediakan informasi yang sangat penting bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari sistem informasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan (Usefulnes) 

Sistem harus mampu menyajikan informasi guna mendukung pengambilan 

keputusan manajerial dan operasional. 

2. Ekonomi (Economy) 

Semua komponen sistem termasuk kontrol, mesin dan sebagainya 

diharapkan dapat meningkatkan keuntungan paling sedikit sebesar biaya 

yang telah dikeluarkan. 

3. Reabilitas (Reability) 

Hasil dari sistem harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan sistem 

harus dapat beroperasi secara efektif, bahkan ketika komponen 

manusianya tidak ada ataupun mesin yang ada tidak beroperasi untuk 

sementara waktu. 

4. Pelayanan Pelanggan 

Sistem dapat menyediakan pelayanan yang baik dan tepat guna. 

5. Kapasitas (Capacity) 

Sistem harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengatasi operas-

operasi pada titik maksimum sebaik kegiatan normal. 

6. Sederhana (Simplicity) 

Sistem harus sederhana, struktur maupun operasinya dapat dengan mudah 

dimengerti dan prosedur-prosedur mudah disempurnakan. 

7. Fleksibel (Flexibility) 

Sistem harus cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan dan permintaan perbaikan yang dikehendaki oleh 

organisasi. 
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2.1.6. Konsep Sistem Informasi Berdasarkan Perspektif Manajemen 

Model klasik dari manajemen adalah deskripsi tradisional dari manajemen 

yang berfokus pada fungsi-fungsi formal dari manajemen yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, koordinasi, pengambilan keputusan dan kontrol. Lima fungsi 

klasik dari manajer yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengambilan 

keputusan dan kontrol. Penjelasan aktifitas manajemen ini mendominasi 

pemikiran mengenai manajemen dalam jangka waktu yang lama, dan sampai 

sekarang pun masih tetap populer. 

1. Isu-Isu dan Keputusan Manajemen  

Masalah-masalah akibat infrastruktur teknologi informasi (TI) baru:  

a. Kehilangan-kehilangan atas sistem.  

Mengelola teknologi informasi dan data korporat semakin sulit dalam 

lingkungan terdistribusi karena tidak adanya satu titik yang menjadi 

pusat pengelolaan. Jaringan klien atau server terdistribusi, jaringan 

mobile nirkabel, dan komputasi internet menyebabkan para pengguna 

akhir terpaksa mengelola sendiri segala upaya untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menyebarluaskan data dan perangkat lunak. Data dan 

perangkat lunak tidak lagi dibatasi pada mainframe dan di bawah 

pengelolaan departemen sistem informasi tradisional namun berada 

pada beragam platfrom komputasi diseluruh organisasi. Infrastruktur 

teknologi informasi perusahaan mengharuskan bisnis mengetahui 

semua lokasi penyimpanan datanya dan memastikan bahwa tiap 

keping informasi tersebut misal kode produk digunakan secara 

konsisten diseluruh organisasi.  

b. Tantangan –tantangan integrasi aplikasi dan konektivitas.  

Masalah koneksivitas yang ditimbulkan oleh jaringan-jaringan dan 

standar yang saling tidak bersesuaian, termasuk masalah-masalah 

koneksivitas untuk jaringan nirkabel. Organisasi perusahaan digital 

tergantung pada integrasi perusahaan atas proses bisnis dan 

aplikasinya sehingga mereka mendapatkan informasi dari banyak titik 

pada rantai nilai. 
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c. Persyaratan-persyaratan perubahan organisasi.  

Pelaksanaan komputasi enterprise merupakan peluang untuk 

merekayasa ulang organisasi kedalam unit yang lebih efektif, namun 

hanya akan menciptakan masalah atau kekacauan jika isu-isu 

organisasional yang mendasarinya tidak diarahkan dengan benar. 

Dibalik infrastruktur resmi yang sudah berusia lama, terdapat beragam 

cara lama dalam menjalankan bisnis, yang juga harus dirubah agar 

bisa bekerja secara efektif dalam lapangan infrastruktur TI perusahaan 

baru.  

d. Biaya-biaya tersembunyi dari komputasi perusahaan.  

Sebagian besar perusahaan telah mengetahui bahwa penghematan 

yang mereka harapkan dari komputasi klien server tidak terealisasi 

secara nyata karena adanya biaya-biaya tersembunyi. Penghematan 

pembelian perangkat lunak dengan cara membeli hanya komponen 

yang baru jika komponen yang lama masih bisa digunakan ternyata 

sering disertai dengan tingginya biaya pengoperasian per tahun untuk 

tambahan tenaga kerja dan waktu yang diperlukan untuk pengelolaan 

jaringan dan sistem.  

Pertimbangan waktu perlu dilakukan untuk tugas-tugas seperti 

pertimbangan jaringan, penyelesaian masalah teknis, pemasangan 

perangkat keras dan perangkat lunak sertan pembaharuan perangkat 

lunak serta penyimpanan data cadangan.  

Peningkatan dalam hal produktivitas dan efisiensi dengan 

memperlengkapi karyawan dengan perangkat komputasi gengam 

mobile nirkabel diikuti dengan peningkatan biaya-biaya yang 

diakibatkan oleh integrasi perangkat-perangkat ini kedalam 

infrastruktur TI Perusahaan dan penyedia dukungan teknis. 

e. Skalabilitas, kestabilan dan keamanan.  

Perusahaan yang memerlukan pendigitalan bisnis memerlukan 

infrastruktur teknologi informasi yang bisa menyediakan cukup 

bandwidth dan kapabilitas penyimpanan untuk mentransmisi dan 
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memelihara semua data yang dibuat oleh perniagaan elektronik dan 

transmisi bisnis elektronik. Infrastruktur jaringan tidak hanya harus 

bisa secara cepat mencakup semua permintaan untuk masa, namun 

juga harus menyediakan kinerja dan ketersediaan untuk aplikasi-

aplikasi yang penting. Jaringan perusahaan sangat peka terhadap 

beragam versi sistem operasi dan perangkat lunak pengelolaan 

jaringan, dan sebagian aplikasi memerlukan versi tertentu untuk tiap-

tiap jaringan. 

2.1.7.   Konsep Sistem Informasi Berdasarkan Perspektif Teknologi 

Infrastruktur Teknologi Informasi adalah sebagai sumber daya teknologi 

bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan 

terperinci. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam peranti 

keras, peranti lunak dan layanan seperti konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang 

tersebar diseluruh perusahaan atau tersebar diseluruh unit bisnis dalam 

perusahaan. Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah 

teknologi dan informasi. Secara mudahnya TI adalah hasil rekayasa manusia 

terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga 

pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama 

penyimpanannya. Pengertian lain dari TI adalah pemanfaatan hardware dan 

software yang digunakan untuk penyimpanan (store), penemuan kembali 

(retrieve) dan memanfaatkan (use) informasi. 

1. Mendefenisikan Infrastruktur Teknologi Informasi 

Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi 

perantilunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar 

secara keseluruhan. Namun infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan 

layanan firmwide (mencakup seluruh perusahaan) yang dianggarkan oleh 

pihakmanajemen dan terdiri atas kapabilitas teknis, yang termasuk ke 

dalam layanan infrastruktur TI adalah: 

a. Platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan 

komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok 

dalam lingkungan digital yang konsisten, yang meliputi mainframe 
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besar, komputer dan laptop dan personal digital assistant (PDA) dan 

internet. 

b. Layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan 

konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. 

c. Layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data 

perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisa data. 

d. Layanan peranti lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk 

keseluruhan perusahaan seperti sistem perencanaan sumber daya 

perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai 

pasokan dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama 

oleh seluruh unit bisnis. 

e. Layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan 

mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, 

telekomunikasi dan manajemen data. 

f. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan 

infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan 

TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan 

layanan manajemen proyek. 

g. Layanan standar TI yang memberikan kebijakan yang menentukan 

teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan 

bagaimana menggunakannya, kepada perusahaan dan unit-unit 

bisnisnya. 

h. Layanan pendidikan TI yang menyediakan sistem pelatihan untuk 

karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola 

investasi TI. Layanan penelitian dan pengembangan TI yang 

menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek 

TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan 

mendiferensiasikan diri di pasar Kenneth and Jane Laudon (2007). 
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Penjelasaan 2 teknologi yang mendasari teknologi informasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Teknologi Komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, 

termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti 

printer, pembaca sidik jari, dan bahkan CD-ROM. Komputer adalah mesin 

serba guna yang dapat dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah 

data menjadi informasi. Program adalah deretan instruksi yang digunakan 

untuk mengendalikan computer sehinggaa komputer dapat melakukan 

tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Data adalah bahan mentah 

bagi komputer yang dapat berupa angka maupun gambar, sedangkan 

informasi adalah bentuk data yang telah diolah sehingga dapat menjadi bahan 

yang berguna untuk pengambilan keputusan. 

2. Teknologi Komunikasi: Teknologi telekomunikasi atau teknologi komunikasi 

adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk 

dalam kategori teknologi ini adalah telepon, radio, dan televisi dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Komputer  

Sumber: Kadir dan Triwahyuni,2003 
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Secara garis besar, teknologi informasi dikelompokkan menjadi 2 bagian: 

perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras 

menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer 

dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk 

mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi 

tersebut. Teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu: 

1. Teknologi masukan (input technology) adalah teknologi yang berhubungan 

dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Peranti 

masukan yang lazim dijumpai dalam sistem komputer berupa keyboard dan 

mouse. 

2. Mesin proses (processing machine) atau lebih dikenal dengan istilah CPU 

(Central Processing Unit), CPU mikroprosesor, atau processor. 

3. Teknologi penyimpan (storage technology) dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu Memori internal (biasa juga disebut main memory atau memori utama) 

berfungsi sebagai pengingat sementara bagi data, program maupun informasi 

ketika proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU. 

4. Teknologi keluaran (output technology) adalah teknologi yang berhubungan 

dengan segala peranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil 

pengolahan sistem. Layar atau monitor dan printer merupakan peranti yang 

biasa digunakan sebagai peranti keluaran. 

5. Teknologi perangkat lunak (software technology) atau dikenal dengan sebutan 

program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan 

komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang 

dikehendaki pembuatnya. Tentu saja untuk mengerjakan tugas yang berbeda 

diperlukan pula perangkat lunak tersendiri. Sebagai contoh, microsoft word 

merupakan contoh perangkat lunak pengolah kata, yaitu perangkat lunak yang 

berguna untuk membuat dokumen, sedangkan Adobe Photoshop adalah 

perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar. 

6. Teknologi telekomunikasi (telecommunication technology) merupakan 

teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM 
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merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. 

Komponen utama sistem teknologi informasi adalah: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat Keras Komputer (hardware) adalah semua bagian fisik komputer, 

dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di 

dalamnya dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan 

instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Batasan antara 

perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara 

mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke 

dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu 

komputer dan teknik komputer, yang jarang dikenal oleh pengguna umum. 

Komputer pada umumnya adalah komputer pribadi, dalam bentuk desktop atau 

menara kotak yang terdiri dari bagian berikut: 

a. Papan sistem atau papan induk yang merupakan tempat CPU, memori dan 

bagian lainnya, dan memiliki slot untuk kartu tambahan. 

1) RAM merupakan tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga 

komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. 

Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. 

2) Buses merupakan Bus PCI, Bus ISA, USB, AGP. 

3) ROM (Read Only Memory) di mana firmware diletakkan. 

4) CPU (Central Processing Unit) sebagai otak dan bagian utama 

komputer. 

b. Power supply sebuah kotak yang merupakan tempat transformer, control 

voltase dan kipas. 

c. Pengontrol penyimpanan, dari jenis IDE, SCSI atau lainnya, yang 

mengontrol hard disk, Floppy disk, CD-ROM dan drive lainnya. Kontroler 

ini terletak di papan induk (atas-papan) atau di kartu tambahan. 

d. Pengontrol penampilan video yang memproduksi output untuk komputer 

display. 
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e. Pengontrol komputer Bus (paralel, serial, USB, Firewire) untuk 

menyambung komputer dengan alat tambahan luar lainnya seperti printer 

atau scanner. 

2 Perangkat Lunak (Software) 

Di bawah ini ada beberapa contoh macam perangkat lunak, yaitu: 

a. Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah kata, 

lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti 

OpenOffice.org. 

b. Sistem operasi (operating system) misalnya Ubuntu. 

c. Perkakas pengembangan perangkat lunak (software development tool) 

seperti Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti pascal 

dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. 

d. Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara 

perangkat perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang 

banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode 

scanner pada aplikasi database lainnya. 

e. Perangkat lunak menetap (firmware) seperti yang dipasang dalam jam 

tangan digital dan pengendali jarak jauh. 

f. Perangkat lunak bebas (free 'libre' software) dan perangkat lunak sumber 

terbuka (open source software). 

g. Perangkat lunak gratis (freeware). 

h. Perangkat lunak uji coba (shareware or trialware). 

i. Perangkat lunak perusak (malware). 

Perangkat lunak (software) merupakan suatu program yang dibuat oleh 

pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat 

Lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses 

pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai 

pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa 

manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras komputer 

memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan 



19 

 

selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. 

Perangkat lunak komputer berfungsi untuk: 

1.  Mengidentifikasi program. 

2.  Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat 

komputer terkontrol. 

3.  Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. 

Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu: 

a.  Sistem Operasi (Operating System) 

Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem 

kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, table 

pengkodean, memori, penjadwalan processor dan lain-lain. Sistem operasi 

berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang akan digunakan. Adapun fungsi utama sistem operasi 

adalah: 

1) Menyimpan program dan aksesnya. 

2) Membagi tugas di dalam CPU. 

3) Mengalokasikan tugas-tugas penting. 

4)  Merekam sumber-sumber data. 

5)   Mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan 

mendapatkan data. 

6)  Memeriksa kesalahan sistem. 

7) Multitugas pada OS″, Windows ’95″, Windows ’98″, Windows NT”, 

/2000/XP. 

8) Memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan 

kata sandi (password) dan penggunaan ID Contoh Sistem Operasi, 

misalnya : Disk operating System (DOS), microsoft windows, linux, dan 

Unix. 

b. Program Aplikasi (Aplication Programs) 

Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk 

kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah kata, mengelola lembar kerja, 

program presentasi, design grafis dan lain-lain. 
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c.  Bahasa Pemrograman (Programming Language) 

Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan 

instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin 

dengan aturan atau prosedur tertentu, agar diterima oleh komputer. Ada 4 level 

bahasa pemrograman, yaitu: 

1) Bahasa tingkat rendah (low level language). Bahasa ini disebut juga  

bahasa mesin (assembler), dimana pengkodean bahasanya menggunakan 

kode angka 0 dan 1. 

2) Bahasa tingkat tinggi (high level language). 

3) Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari 

oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya: 

BASIC, COBOL, PASCAL dan FORTRAN. 

4) Bahasa generasi keempat (4 GL) Bahasa pemrograman 4 GL (Fourth 

Generation Language) merupakan bahasa yang berorientasi pada objek 

yang disebut Object Oriented Programming (OOP). Contoh software ini 

adalah : Visual Basic, Delphi, Visual C++. 

d. Program Bantu (Utility) 

Perangkat Lunak merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi 

pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya 

memformat disket, copy data, mengkompres file dan lain-lain. Contoh software 

ini diantaranya: Norton Utility, Winzip, Norton Ghost, Antivirus Software atau 

perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu software berbayar, software gratis atau free (Freeware, 

free software, shareware, adware).  

1) Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk 

tujuan komersil, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau 

mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada 

pihak yang mendistribusikannya. pengguna yang menggunakan software 

berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software 

tersebut secara bebas tanpa ijin ada penerbitnya. contoh software berbayar 
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ini misalnya adalah sistem Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe 

Photo Shop dan lain-lain. 

2) Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer 

berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu, berbeda dari 

shareware yang mewajibkan penggunanya membayar (misalnya setelah 

jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi 

tambahan). Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat 

perangkat gratis freeware “untuk disumbangkan kepada komunitas”, 

namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang 

dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. Sebuah contoh 

utama adalah suite browser dan mail client dan Mozilla news, juga di 

distribusikan di bawah GPL (Free Software). 

3) Free Software lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus 

gratis. Pada kenyataannya, namanya adalah karena bebas untuk mencoba 

perangkat lunak sumber terbuka (Open Source) dan di sanalah terletak inti 

dari kebebasan. Program-program di bawah GPL, sekali diperoleh dapat 

digunakan, disalin, dimodifikasi dan didistribusikan secara bebas. Jadi free 

software tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan 

distribusi. Perbedaan yang nyata antara free Software dan freeware. 

Konflik muncul dalam arti kata free dalam bahasa Inggris, yang berarti 

keduanya bebas dan gratis. Oleh karena itu, dan seperti yang disebutkan 

sebelumnya free Software tidak perlu bebas, sama seperti freeware tidak 

harus gratis. 

4) Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu. 

Shareware adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai 

demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau 

dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan (misalnya 30 hari). 

Kita juga dapat menemukan perangkat lunak bebas sepenuhnya, namun 

termasuk dalam program periklanan, distribusi jenis ini disebut Adware. 

Sebuah contoh yang jelas adalah program messenger dari Microsoft yang 
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memungkinkan penggunaan perangkat lunak bebas dalam pertukaran 

untuk masuk dengan cara iklan banner atau pop-up. 

3. Brainware 

Brainware adalah Istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan 

dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem 

komputer. Manusia adalah yang merancang bagaimana suatu mesin dapat 

bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkannya. Brainware komputer adalah 

setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem 

pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual 

yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware 

komputer maupun software komputer. Tanpa adanya brainware ini mustahil 

hardware dan software yang canggih sekalipun dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware komputer dibagi 

dalam 4 tingkatan: 

a. System Analyst 

System Analyst adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, 

perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan 

perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan 

organisasi bisnis atau perusahaan. System Analyst juga memegang peranan 

yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Seorang system 

analyst harus memiliki setidaknya empat keahlian analisis teknis, 

manajerial, dan interpersonal (berkomunikasi dengan orang lain). 

Kemampuan analisis memungkinkan seorang system analyst untuk 

memahami perilaku organisasi beserta fungsi-fungsinya, pemahaman 

tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan terbaik 

serta menganalisis penyelesaian permasalahan. Keahlian teknis akan 

membantu seorang system analyst untuk memahami potensi dan 

keterbatasan dari teknologi informasi dan seorang system analyst harus 

mampu untuk bekerja dengan berbagai jenis bahasa pemrograman, sistem 

operasi, serta perangkat keras yang digunakan. Keahlian manajerial akan 

membantu seorang system analyst untuk mengelola proyek, sumber daya, 



23 

 

risiko dan perubahan. Keahlian interpersonal akan membantu system 

analyst dalam berinteraksi dengan pengguna akhir sebagaimana halnya 

dengan programmer, administrator dan profesi sistem lainnya. Adapun 

tugas system analyst menganalisis masalah yang berhubungan dengan 

komputer serta merancang sistem komputer. 

b. Programmer  

Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai 

salah satu atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, 

Java, dll. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas 

yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi 

yang akan dirancang. Programmer juga merupakan orang yang membuat 

program yang akan diterapkan pada komputer. 

c. Administrator 

Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem 

operasi dan program program yang berjalan pada sebuah sistem komputer 

atau jaringan komputer. 

d. Operator 

Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem 

komputer yang sudah ada atau istilahnya dia hanya menggunakan apilkasi-

aplikasi tertentu. Operator merupakan Orang yang bertugas 

mengoperasikan program yang telah dibuat oleh programmer. 

e. Teknisi 

Orang yang mempunyai tugas melakukan perawatan atau perbaikan 

peralatan komputer yang mengalami kerusakan. Tingkatan di atas 

merupakan brainware atau pengguna umum dari sebuah sistem komputer. 

Sebenarnya dalam bidang IT masih banyak brainware komputer lainnya 

seperti teknisi, graphic designer, spesialis jaringan dan lain-lain.  
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2.2 Proses Peningkatan kinerja 

Tahapan proses peningkatan kinerja dapat digambarkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Tahapan proses peningkatan kinerja 

(Sumber: Andersen (2007) 
 

Kata penigkatan kinerja berarti menunjukkan ada suatu aktivitas yang 

telah lampau, yang mana hal itu harus di tingkatkan. Kinerja harus memiliki 

aktivitas yang memenuhi kebutuhan perusahaan yang menginginkan hasil kerja 

yang bermutu untuk perusahaan. Ada tahapan-tahapan untuk melakukan 

peningkatan kinerja, diantaranya: 

1. Proses dokumentasi. 

2. Tahapan Performance Measurement. 

3. Tahap Self Assesement and Evaluation. 

4. Improvement Planning. 

5. Improvement. 

2.3 Dokumentasi Proses 

Dokumentasi proses adalah proses pertama dalam aktivitas peningkatan 

kinerja (Andersen, 2007). Istilah dokumentasi dari kata document (Belanda), 

document (Inggris), documentum (Latin). Sebagai kata kerja document berarti: 

menyediakan dokumen, membuktikan dengan menunjukkan adanya dokumen; 

sebagai kata benda berarti: wahana (kebenaran, alat pengangkut, angkutan, alat 

untuk mencapai tujuan) informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana 

tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, 

rekreasi dan sebaginya (Kamus umum Bahasa Indonesia, 2007). 

Semua tulisan yang dikumpulkan dan disimpan yang dapat digunakan bila 

diperlukan, juga gambar dan foto. Mendokumentasikan mengatur dan menyimpan 

tulisan atau gambar atau foto sebagai dokumen. Pemberian atau pengumpulan 

bukti-bukti dan keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar dan gambar-

Proses 

Dokumentasi 

Performance 

Measurement 

Self Assessemen 

& Evaluation  

Improvement 

Planning 

Improvement 
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gambar). Badudu, Jus. Kamus umum Bahasa Indonesia (1976), Ensiklopedi 

Umum (1977). 

Di dalam dokumentasi proses terdapat teknik pembuatan dokumentasi 

proses yaitu:  

1. Relationship mapping: chart yang menggambarkan seluruh hubungan 

antar bagian bisnis.  

2. Flowchart: gambaran grafis aliran aktivitas dalam sebuah proses. 

3. Cross-functional flowchart: menggambarkan aktivitas, siapa yang.  

 melakukan aktivitas tersebut dan di departemen fungsional apa mereka 

berada. 

4. Several-leveled flowchart: pembagian flowchart (baik untuk flowchart 

biasa maupun cross- functional) menjadi beberapa level hirarki. 

2.3.1. Relationship Mapping 

Chart yang menggambarkan seluruh hubungan antar bagian bisnis 

(Andersen, 2007). Memberikan gambaran umum mengenai siapa yng terlibat 

dalam proses dan hubungan antar satu pihak dengan yang lain (MAhendrawathi, 

2012), Relationship map tidak memperhitungkan aktivitas dan urutannya 

melainkan relationship map dibuat dengan: 

1. Menggunakan berbagai unit, departemen atau individual yang terlibat 

dalam atau mempengaruhi proses. 

2. Setiap hubungan antar bagian dianalisis untuk menentukan tipe 

hubungan (diwakili dengan panah yang berbeda). 

3. Elemen yang tidak mempunyai hubungan dengan elemen lainnya 

dihapus dari map. 

4. Map digambar ulang. 

2.3.2. Flowchart 

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 
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Berikut ini adalah  beberapa simbol yang digunakan dalam menggambar suatu 

flowchart pada Gambar 2.4. 

Simbol Nama Fungsi 

 Terminator Permulaan atau akhir 

program 

 Garis Alir Atrah aliran program 

 Proses Proses perhitungan atau 

proses pengolahan data 

 Input atau Output Data Prosed input data 

 Predefined Process (Sub 

Program) 

Permulaan sub program 

 Decision Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah selanjutnya 

 On Page Connector Penghubung bagian-bagian 

flowchart 

 Off Page Connector Penghubung  bagian-

bagian flowchart ysng 

berada pada halamn 

berbeda 

Gambar 2.4. Flowchart 

 

2.3.3. Cross-functional flowchart 

Menggambarkan aktivitas, siapa yang melakukan aktivitas tersebut dan di 

departemen fungsional apa mereka berada (Andersen, 2007). Cross-functional 

flowchart memberikan informasi tambahan siapa yang melakukan aktivitas dan di 

departemen apa seperti pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Cross functional flowchart 

(Sumber: mahendrawati,2012) 

 

Cross functional flowchart dapat digunakan untuk menampilkan informasi lebih 

lanjut. Sepanjang garis vertikal (horizontal jika flowchart digambarkan dalam 

format landscape), dapat ditambahkan informasi berikut:  

1. Waktu yang dihabiskan dalam proses  

2. Biaya yang dikeluarkan  

3. Value added  

4. Tingkat penyelesaian 

2.4. Performance Measurement 

Satu argumen untuk pentingnya pemodelan proses adalah memperbaiki 

sesuatu. Anda perlu mengetahui keadaan terkini. Sejalan dengan itu, argumen 

umum untuk pengukuran kinerja adalah bahwa untuk memperbaiki suatu proses. 

Perusahaan harus mengetahui seberapa baik kinerjanya. Tahapan ini memberikan 

gambaran singkat tentang prinsip pengukuran kinerja yang paling penting. 

(Andersen, 2007). 

2.5. SMART System 

Model Strategic Management Analysis and Reporting Technique (SMART) 

System merupakan sistem yang dibuat oleh Wang laboratory, Inc. Lowell yang 

mampu mengintegrasikan aspek finansial dan non-finansial yang dibutuhkan 

manajer (terutama manajer operasi), model ini dibuat untuk merespon 

keberhasilan perusahaan menerapkan Just in Time, sehingga fokusnya lebih 

mengarah ke operasional setiap departemen dan fungsi di perusahaan. Metode 
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pengukuran kinerja (performance measurement) telah berkembang pesat. Para 

akademisi dan praktisi telah banyak mengimplementasikan model-model baru dari 

sistem pengukuran kinerja perusahaan, antara lain Balanced Scorecard (Kaplan 

dan Norton, 1996), Integrated Performance Measurement System (Bititci et al, 

1997) dan SMART System (Galayani et al, 1997). 

2.6. Self Assessement and Evaluation 

Self assessment adalah teknik untuk mengevaluasi tingkat kinerja 

perusahaan dan prosesnya (Andersen, 2007). Menurut Mahendrawathi (2012) self 

assessment adalah teknik mengevaluasi kinerja perusahaan dan prosesnya yang 

pengukuran kinerjanya secara detil untuk segala prosesnya. Beberapa alat untuk 

memprioritaskan usaha peningkatan berdasarkan hasil self assessment adalah 

trend analysis. Trend analysis adalah analisa perkembangan tingkat kinerja, 

Spider Chart adalah sebuah tool untuk membandingkan tingkat kinerja sebuah 

organisasi dengan organisasi lain. 

2.7. Performance Matrix 

Performance matrix digunakan untuk menganalisis tidak hanya sebaik apa 

proses bisnis dilakukan tetapi seberapa penting proses tersebut (Andersen, 2007) 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Performance Matrix 

 (Sumber: Mahendrawathi,2012 ) 
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2.8. Improvement 

Alat untuk memahami proses dan masalah (Tools for Process and Problem 

Understanding) (Andersen, 2007). Improvement Planning adalah usaha-usaha 

berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, 

pelayanan, ataupun proses. Hampir 90% peserta training menyatakan bahwa target 

lebih penting. Tanpa target kita tidak tahu ke mana tujuan kita. Pendapat ini bisa 

juga terjadi karena kebiasaan di perusahaan, yang menempatkan target sebagai 

fokus utama perusahaan. (Imannual Iman, 2009). 

2.8.1. Cause and Effect Chart (Fishbone Chart) 

Fish bone diagram atau disebut juga ishikawa diagram atau diagram sebab 

akibat merupakan diagram yang menggambarkan keterkaitan sistematik antara 

akibat dari permasalahan yang dideteksi dan akar-akar penyebab masalahnya 

(Vera defiani dan Nofirza, 2013) dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7. Fishbone Chart 

(Vera Defiani dan Nofirza, 2013) 

 

2.8.2. Root Cause and Analysis 

Menurut Wikipedia.co.id analisis akar penyebab (RCA) adalah metode 

pemecahan masalah yang mencoba untuk mengidentifikasi akar penyebab 

kesalahan atau masalah. Akar penyebab adalah penyebab yang pernah dihapus 

dari urutan kesalahan masalah, mencegah peristiwa yang tidak diinginkan akhir 

dari berulang. Faktor penyebab adalah faktor yang mempengaruhi hasil suatu 

peristiwa, tetapi tidak akar penyebab.  

RCA muncul pada 1950-an sebagai pendidikan formal setelah pengenalan 

Kepner-Tregoe analisis, yang memiliki keterbatasan dalam arena yang sangat 
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kompleks pengembangan desain roket dan peluncuran di Amerika Serikat oleh 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA). Metode baru analisis masalah yang 

dikembangkan oleh NASA termasuk praktek penilaian tingkat tinggi yang disebut 

MORT (Manajemen Pemantau Risiko Pohon). MORT berbeda dari RCA dengan 

menetapkan penyebab untuk kelas umum menyebabkan kekurangan, yang 

diringkas menjadi daftar pendek. Ini termasuk praktek kerja, prosedur, 

manajemen, kelelahan dan tekanan waktu bersama dengan beberapa orang lain. 

Sebagai contoh, sebuah kecelakaan pesawat bisa terjadi sebagai akibat dari cuaca 

ditambah dengan tekanan untuk meninggalkan pada waktu. Kegagalan untuk 

mengamati tindakan pencegahan cuaca bisa menunjukkan manajemen atau 

pelatihan masalah 

2.9. Brainstorming 

Model pembelajaran brainstorming dipopulerkan oleh Osborn (1953). 

Osborn mengemukakan bahwa kelompok dapat menggandakan hasil kreatifnya 

dengan brainstorming. Brainstorming bekerja dengan cara fokus pada masalah, 

lalu selanjutnya dengan bebas bermunculan sebanyak mungkin solusi dan 

mengembangkannya sejauh mungkin. Salah satu alasan mengapa model 

pembelajaran ini efektif adalah para pemberi ide tidak hanya memberikan ide-ide 

baru, tetapi juga penggabungan dengan ide-ide orang lain dengan 

mengembangkan dan memperbaiki ide-ide tersebut. Istilah lain dari brainstorming 

adalah curah pendapat.  

Model pembelajaran brainstorming (curah pendapat) adalah suatu model 

dalam pembelajaran untuk menghasilkan banyak gagasan dari seluruh siswa 

dalam kelompok diskusi yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. 

Kegiatan ini mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang 

sembarangan, kurang masuk akal, liar dan berani dengan harapan bahwa gagasan 

tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif.  

Brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah bersama. Brainstorming juga dapat digunakan secara 

individual. Sentral dari brainstorming adalah konsep menunda keputusan. Dalam 



31 

 

brainstorming siswa dituntut untuk bisa menggunakan kemampuan berpikir 

kreatifnya. 

2.10. Idealizing 

Idealizing adalah sebuah cara untuk menemukan kondisi ideal yang 

diimpikan terhadap keadaan sebuah proses. Prinsip utamanya adalah 

membebaskan diri dari batasan-batasan yang disebabkan proses yang sudah ada.  

Tujuan penggunaan tool ini adalah untuk membuat bayangan sebaik apa 

sebuah proses bisa dilakukan dengan ideal. Bahkan jika sudah jelas bahwa proses 

ideal itu tidak bisa diimplementasikan pada dunia nyata, idealizing masih bisa 

digunakan untuk memberikan visi ke depan pada proses implementasi yang 

seharusnya dilakukan. Perbedaan antara proses yang ideal dan situasi sekarang 

dapat dijadikan starting point untuk merumuskan solusi dan proyek-proyek 

peningkatan yang akan dilakukan. 

2.11. Metode Prototype 

Prototype memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial 

tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan 

sebuah prototype disebut prototyping. McLe (1996) ada dua jenis prototype, yaitu: 

2.11.1. Prototype Jenis I 

Prototype jenis I sesungguhnya akan menjadi sistem operasional. 

Pendekatan ini hanya mungkin jika peralatan prototyping memungkinkan 

prototype memuat semua elemen penting dari sistem baru. 

Langkah-langkah pengembangan prototype jenis I adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai. 

2. Mengembangkan prototype. 

3. Menentukan apakah prototype dapat diterima. 

4. Menggunakan prototype. 

2.11.2. Prototype Jenis II 

prototype jenis II merupakan suatu model yang dapat dibuang yang 

berfungsi sebagai alat cetak biru bagi sistem operasional. Pendekatan ini 

dilakukan jika prototype tersebut hanya dimaksudkan untuk tampilan seperti 

sistem operasional dan tidak dimaksudkan untuk memuat semua elemen penting.  
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Tiga langkah pertama dalam pengembangan prototype jenis II sama seperti untuk 

prototype jenis I. Langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengkodekan sistem operasional. 

2. Menguji sistem operasional. 

3. Menentukan jika sistem operasional dapat diterima. 

4. Menggunakan sistem operasional. 

Metode ini sering digunakan pada dunia nyata. Karena metode ini secara 

keseluruhan akan mengacu kepada kepuasan user. Bisa dikatakan bahwa metode 

ini merupakan metode waterfall yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Tahapan Metode Prototyping menurut Roger S. Pressman, PH.D:  

1. Pemilihan Fungsi mengacu pada pemilahan fungsi yang harus 

ditampilkan oleh prototyping. Pemilahan harus selalu dilakukan 

berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh 

kasus yang akan diperagakan. 

2. Penyusunan sistem informasi bertujuan memenuhi permintaan kebutuhan 

akan tersedianya prototype.  

3. Evaluasi.  

4. Penggunaan selanjutnya. 

2.11.3. Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Azrin (2015) yang berjudul 

Analisis Kinerja Sistem Informasi Perpustakaan (SIPRUS) Fakultas Sains dan 

Teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi pada perpustakaan terhadap system informasi perpustakaan. Akar 

permasalahan yang terjadi di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi adalah 

belum pernah dievaluasi selama berumur lebih kurang 6 tahun yang dibuat pada 

tahun 2009 dan diaplikasikan tahun 2010. Dengan menggunakan Proses Tahapan 

Peningkatan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja SIPRUS agar 

permasalahan yang ada dapat teratasi. Mulai dari proses dokumentasi sampai 

dengan tahapan Improvement Planning sebagai rencana peningkatan terhadap 

permasalahan SIPRUS. Dan dibantu metode Prototype untuk merancang dan 

mengembangkan system informasi perpustakaan sebagai rekomendasi kepada 
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perpustakaan mengenai sistem informasi perpustakaan Fakultas Sains dan 

Teknologi. Proses tahapan peningkatan kinerja dan Prototype model sebagai 

petunjuk untuk meningkatkan kualitas di perpustakaan FASTE terhadap kinerja 

SIPRUS. 

2.13. Sejarah Singkat PT. Tiga Raksa 

Berdiri pada tahun 1919 sebagai perusahaan perdagangan dijalankan oleh 

Mr Widjaja, bisnis keluarga secara bertahap berkembang beradaptasi dengan 

keadaan. Pada tahun 1960, ketiga anak laki-lakinya mengambil alih kendali dan 

mulai mengimpor produk konsumen sebagai tambahan bisnis utamanya, ekspor 

komoditas. Awal transformasi dari sebuah perusahaan dagang keluarga yang 

menyatukan penjualan dan distribusi usaha menjadi perusahaan yang terpisah dan 

mulai beroperasi pada tahun 1988 lalu menjadi perusahaan distribusi publik 

dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

(kode TGKA) pada April 1990. 

Meskipun usaha ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, kemi tetap 

mewarisi semangat keluarga. Perubahan eksternal lingkungan bisnis di Indonesia 

sebelum terjadi perang dunia ke 2 relatif kondusif. Keadaan berubah secara 

dramatis setelah Kemerdekaan Indonesia. Pada masa perang dingin, bisnis 

mencapai titik terendah selama tahun 1966. Namun perusahaan tetap bertahan dan 

pada awal tahun 1970-an seiring dengan ekonomi yang mulai berkembang, 

perusahaan juga ikut berkembang. Pada tahun 1998, ekonomi yang buruk serta 

krisis politik mengakibatkan perusahaan-perusahaan hancur. Berbekal ketekunan 

dan semangat adaptif, perusahaan menang dan berhasil untuk bertahan hidup, 

berdiri tegak sampai hari ini. 

1. Visi 

“Meningkatkan Kemampuan Belajar Setiap Individu dengan Menggunakan 

Produk-Produk Edukasi Modern Berbasis Teknologi yang Didistribusikan 

Secara Nasional”. 
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2. Misi 

Mengoptimalkan peran orang tua melalui aktivitas belajar dirumah sejak 

usia dini melalui program-program terbaik dan pelayanan yang 

mengesankan. 

3. Tema kerja, motto kerja dan sifat kerja 

Tema kerja: ciptakan image yang sempurna. 

Motto kerja: ramah, amanah dan tegas. 

Sifat kerja: sungguh-sungguh, teliti dan kreatif. 

4. Alamat Instansi 

Nama Instansi: PT. Tiga Raksa Pekanbaru. 

Alamat: Jalan Taman Sari Nomor 235 Kotak Pos 1131. 

Telepon atau fax: 0761-228234. 

5. Struktur Organisasi 

PT. Tiga Raksa Pekanbaru dalam struktur organisasinya memiliki dua tim 

dalam menjalankan proses bisnisnya dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan 

Gambar 2.9 yang menjelaskan tentang struktur organisasi operation dan 

supporting. 

a. Tim operation 

 

Gambar 2.8. Struktur Organisasi Tim Operation 
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b. Tim supporting 

 

Gambar 2.9. Struktur organisasi Tim Supporting 

 

2.14. Profil Perusahaan PT. Tiga Raksa Pekanbaru 

Berdirinya PT. Tiga Raksa Pekanbaru didirikan pada akhir tahun 2004, 

pada tahun 2004 PT. Tiga Raksa Pekanbaru dididrikan karena untuk 

meningkatkan kemampuan belajar setiap individu dengan menggunakan produk-

produk edukasi modern yang didistribusikan secara nasional sesuai dengan visi 

yang dibuat PT. Tiga Raksa Pekanbaru. 

Untuk mempermudah proses bisnis dalam input data-data pelanggan yang 

cukup banyak dan output berupa laporan untuk meilhat perbandingan kinerja di 

perusahaan ini, oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem informasi PT. Tiga Raksa 

yang dinamakan MaditP ini. 

Sistem ini digunakan oleh lima admin yaitu Ibu Nancy, Bapak Febri, 

Bapak Andri, Bapak Iksan dan Bapak Januar. Jumlah pelanggan yang terhitung 1 

tahun terkahir ini lebih kurang 1520 pelanggan yang sudah membeli produk dari 

PT. Tiga Raksa Pekanbaru. 

Dengan diterapkannya system informasi ini diharapkan dapat membantu 

para pegawai PT. Tiga Raksa Pekanbaru dalam mengerjakan tugasnya dan 

mempermudah perkerjaan secara efektif dan efisien. 
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Gambar 2.10. Tampilan awal MaditP 

(sumber: PT Tiga Raksa Pekanbaru, 2016) 

 

Pada gambar 2.10 di atas menunjukkan tampilan pada sistem informasi 

PT. Tiga Raksa Pekanbaru, yaitu tampilan awal MaditP dan tampilan di dalam 

MaditP setelah admin melakukan login. Ada tujuh layanan yang dimilik MaditP 

untuk melakukan proses bisnis dan aktivitas bisnis pada PT. Tiga Raksa secara 

cepat, mudah dan memuaskan karyawan dalam melakukan perkerjaannya. Berikut 

layanan MaditP : 

1. Layanan Recruitment System Menu berfungsi sebagai input data marketing 

Tiga Raksa. 

2. Sales Order System berfungsi sebagai layanan input data penjualan produk 

Tiga Raksa. 

3. Warehouse berfungsi untuk mengontrol barang produk di gudang. 

4. Finance atau Treasury berfungsi sebagai layanan untuk melakukan 

pembayaran produk yang sudah cash atau lunas. 

5. Layanan Billing dan Collection layanan ini tidak berfungsi. 

6. System Control Maintenance layanan ini tidak berfungsi. 

7. General System berfungsi untuk pengaturan umum pada sistem MaditP. 

 


