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ABSTRACT 

 
Humans continue to find new innovations throughout their lives. One of useful innovations found and developed 

by humans is an information system. Since the discovery of information system, humans cannot be separated from 

it. Information system can facilitate various jobs. In an organization, management process that exist within the 

organization also depend on information system. The management process is carried out to make decision. 

Information systems can influence decisions. Therefore, this study analyze the impact of the use of information 

systems in the management process for decision making in an organization. This study includes the background, 

problem formulation, research objectives, and theories related to this study. Researcher will also compare ten 

journals related to the topic of the impact of information systems in the management process for decision making 

in an organization. This study uses literature study method. The result of this study are to find out the impact of 

using information systems in management process for decision making in an organization. 

 

Keyword: Information systems, Organization, Decisiom making, Management information systems, Management 

process. 

 

ABSTRAK 

 
Manusia terus menemukan inovasi-inovasi baru sepanjang hidupnya. Salah satu inovasi berguna yang ditemukan 

dan dikembangkan oleh manusia adalah sistem informasi. Semenjak ditemukannya sistem informasi, kehidupan 

manusia tidak lepas dari hal tersebut. Mulai dari hal sederhana hingga hal rumit, sistem informasi dapat 

mempermudahnya. Begitu pula di dalam berorganisasi, proses-proses manajemen yang ada di dalam organisasi 

juga bergantung kepada sistem informasi. Proses manajemen yang dilakukan didalam organisasi ini dilakukan 

untuk mengambil keputusan. Sistem informasi dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini akan dibuat sebuah analisis mengenai dampak penggunaan sistem informasi di dalam proses 

manajemen untuk pengambilan keputusan sebuah organisasi. Penelitian ini mencakup latar belakang, rumusan 

masalah tujuan penelitian, dan teori yang mendasari penelitian ini. Peneliti juga akan membandingkan sepuluh 

jurnal yang berkaitan dengan topik dampak sistem informasi di dalam proses manajemen untuk pengambilan 

keputusan sebuah organisasi. Penelitian ini memakai metode studi literatur.  Hasil dari penelitian ini adalah 

mengetahui dampak penggunaan sistem informasi di dalam proses manajemen untuk pengambilan keputusan 

sebuah organisasi. 

 

Keyword: Sistem informasi, Organisasi, Pengambilan keputusan, Sistem Informasi Manajemen, Proses 

manajemen. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas secara 

keseluruhan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, serta tujuan 

penelitian dari topik dampak sistem informasi di 

dalam proses manajemen untuk kegiatan 

pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. 

 
1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi merupakan wadah atau kumpulan 

platform yang ada untuk mengelola satu set 

informasi atau produk teknologi. Sistem informasi 

ini termasuk perangkat keras dan lunak yang dapat 

membantu mengelola informasi. [1] Sistem 

informasi merupakan penghubung antara teknologi 

dan manusia. Organisasi merupakan kesatuan 

(susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-

bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan 

dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu [2]. 

Dalam mencapai tujuannya, sebuah organisasi 

menjalankan proses planning, leading, controlling 

dan organizing, salah satunya untuk mengambil 

keputusan. Sistem informasi jelas berdampak 

kepada seluruh kegiatan yang ada didalam sebuah 

organisasi. Namun, orang seringkali tidak 

mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari 

sistem informasi pada pengambilan keputusan suatu 



organisasi. Dengan mengetahui dampaknya, 

diharapkan orang-orang bisa lebih memahami dan 

memaksimalkan pemakaian sistem informasi 

dengan tepat, sehingga dapat membuat keputusan 

yang lebih baik. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Melalui pembahasan latar belakang, sebagai 

solusinya maka akan dibuat analisis mengenai 

dampak sistem informasi dalam pengambilan 

keputusan suatu organisasi, sehingga bisa lebih 

memaksimalkan pemakaian sistem informasi agar 

meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan 

sebuah organisasi. Oleh sebab itu, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1) Apakah dampak dari sistem informasi terhadap 

proses manajemen dalam pengambilan 

keputusan sebuah organisasi? 

Melalui rumusan masalah diatas, hasil analisis pada 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rekomendasi bagi orang-orang di suatu organisasi 

untuk dapat memanfaatkan sistem informasi dalam 

proses manajemen untuk kegiatan pengambilan 

keputusan secara lebih maksimal. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang akan 

dibuat berfokus pada hal-hal sebagai berikut: 

1) Penelitian ini ditujukan bagi pembaca umum, 

khususnya yang tergabung didalam sebuah 

organisasi. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

didefinisikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mengkaji dampak positif dan negatif sistem 

informasi didalam proses manajemen untuk 

pengambilan keputusan sebuah organisasi. 

2) Menganalisis penggunaan sistem informasi 

secara maksimal dalam sebuah organisasi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis akan membahas teori pada 

topik dampak sistem informasi di dalam proses 

manajemen untuk kegiatan pengambilan keputusan 

di dalam sebuah organisasi. 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan wadah atau kumpulan 

platform yang ada untuk mengelola satu set 

informasi atau produk teknologi[1]. Didalam sistem 

informasi, terdapat data dan informasi. Data adalah 

fakta yang masih mentah yang didapat dari hasil 

pencarian sesuai dengan standar yang disepakati. 

Sedangkan informasi adalah penggabungan dari 

data yang digunakan untuk memahami sesuatu [3]. 

Informasi yang baik adalah informasi yang akurat, 

aktual, dan lengkap mengenai suatu hal tertentu. 

Ada empat komponen yang membangun sistem 

informasi, yaitu manusia, teknologi, proses, dan data 

[4]. Manusia merupakan komponen penting, karena 

jika tanpa manusia, tidak ada yang mengoperasikan 

sistem informasi. Komponen manusia mencakup 

orang yang memakai hasil dari sistem informasi 

tersebut, seperti akuntan, konsumer, atau manager. 

Dan orang-orang yang mengembangkan sistem 

informasi yang ada,  dan mengoperasikan informasi 

tersebut, seperti programmers, testers, computer 

operators, dan sebagainya. Komponen yang kedua 

adalah teknologi, dimana yang termasuk teknologi 

adalah hardware dan software. [5] Komponen yang 

ketiga adalah proses bisnis. Proses bisnis adalah 

kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu 

tujuan didalam organisasi. Didalam proses bisnis, 

proses bisnis yang tadinya manual dapat dijalankan 

secara otomatis.[6] Komponen yang keempat adalah 

Data. Data ini dapat berupa data alfanumerik, data 

teks, data gambar, data audio, dan sebagainya. Data 

yang ada haruslah komprehensif, aktual, dan 

haruslah diproduksi dengan biaya yang terjangkau.  

 
2.2 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen merupakan sebuah 

sistem yang mengubah data menjadi sebuah 

informasi, yang dapat digunakan oleh manager 

dalam proses pengambilan keputusan.[7] Sistem 

informasi manajemen membantu kegiatan 

pengambilan keputusan dalam proses analisa dan 

identifikasi solusi agar menjadi lebih maksimal. 

 
2.3 Peran Sistem Informasi didalam Proses 

Manajemen sebuah Organisasi. 

Sistem informasi dapat memberi dampak bagi 

proses management yang terjadi didalam sebuah 

organisasi. Dalam suatu suatu organisasi, sistem 

informasi dapat membuat tahap managing operation 

menjadi lebih maksimal. Salah satu caranya adalah 

menetapkan operations management; yaitu area 

manajemen yang berhubungan dengan desain, 

operasi, dan pengembangan sistem dan proses yang 

digunakan organisasi untuk mengirimkan produk 

barang dan jasanya[8]. Selain itu, sistem informasi 

juga dapat mendukung interaksi antara organisasi 

dengan pelanggan. Salah satunya dengan customer 

relationship management (CRM) system, yaitu 

sistem informasi yang dibuat untuk membangun 

hubungan dengan pelanggan, memperkuat loyalitas, 

dan berinteraksi dengan pelanggan[9]. CRM 

membutuhkan integrasi fungsi pemasaran dan 

pelayanan pelanggan agar organisasi dapat 

menyampaikan nilai-nilainya kepada 

pelanggan[10]. Sistem Informasi berperan dalam 

membantu manajer dalam mengambil keputusan, 

terdapat sistem informasi, yaitu data-driven 

decision making, yang berfungsi untuk memetakan 



data-data yang tersedia kedalam pola atau tren 

penting untuk menyelesaikan sebuah masalah.[11] 

Hal ini penting agar sebuah organisasi dapat terus 

mengikuti tren pasar yang ada, sehingga bisnis yang 

dilakukan dapat berjalan secara efisien dan 

memperoleh profit maksimal. Sistem informasi juga 

dapat membantu sebuah organisasi pada tahap 

perencanaan, seperti menyimpan data dari 

konsumen yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

data untuk membuat forecasting. [12] Dengan 

adanya data-data ini, maka dapat memungkinkan 

tim manajemen lebih mudah membandingkan 

skenario dengan berbagai indikator, seperti biaya, 

penjualan, dan profit, yang akan sangat membantu 

didalam pengambilan keputusan.[13] Pengambilan 

keputusan pun pada akhirnya dapat menghasilkan  

competitive advantage bagi organisasi tersebut, agar 

sebuah organisasi dapat memiliki kelebihan yang 

dapat ditawarkan, dibandingkan dengan saingannya. 

Sistem informasi di dalam organisasi juga berguna 

pada tahap organizing dan leading untuk 

memperlancar arus informasi dari top level manager 

ke lower-level employees. Hal ini memungkinkan 

adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak 

sehingga manajer dapat memimpin dan memastikan 

bahwa semua orang bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 
2.4 Proses Manajemen  

Dalam sebuah organisasi, kegiatan pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh bagaimana proses 

manajemen organisasi tersebut berjalan. Untuk 

memaksimalkan penggunaan sistem informasi 

didalam hal ini, harus memahami terlebih dahulu 

proses manajemen[14]. Proses manajemen terdiri 

dari Planning, yaitu proses untuk menetapkan tujuan 

perusahaan dan membuat rencana untuk 

mencapainya.  Organizing, yaitu proses untuk 

menentukan tugas, mengalokasikan sumber daya, 

dan memberikan dukungan terhadap sumber daya. 

Leading, yaitu proses menginspirasi orang lain 

untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan 

organisasi, yang biasanya dilakukan oleh pemimpin. 

Controlling, yaitu proses mengevaluasi kinerja, 

apakah sudah sesuai untuk mencapai tujuan 

organisasi. Jika belum, maka harus diambil 

tindakan. [15] 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Daftar dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada 

tabel 2.1. Penelitian yang dilakukan terkait topik  

dampak sistem informasi terhadap proses 

manajemen untuk pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi dari peneliti sebelumnya, dari 

tahun 2010 sampai 2018. 

 

 



Tabel 2.1 Tabel Penelitian Sejenis. (Peneliti, 2018) 

 
No Author (Tahun) Rumusan Masalah Metode Penelitian Hasil 
1 Fatima Lahcen 

Yachou Ait 

Yassine, (September 

25, 2017) [19] 

Adakah hubungan antara kualitas 

informasi yang disediakan oleh 

sistem informasi manajemen dan 

kaitannya dengan efektivitas 

pengambilan keputusan manajerial 

di kota Irbid? 

Pendekatan deskriptif 

analitik. 

Sistem informasi menyediakan informasi yang terjadi di masa lampau 

sebagai dasar untuk mengambil keputusan di masa depan. Selain itu, 

sistem informasi juga menyajikan informasi secara jelas, namun 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, organisasi seringkali 

kesulitan menemukan informasi yang berkaitan dengan akurasi, 

kuantitas, objektifitas, dan sebagainya.  

2 Prof. Stephen Ifedha 

Akaranga, Mrs. 

Bretta Kavutha 

Makau (2016) [20] 

Menganalisa bagaimana peran dari 

sistem informasi manajemen 

pendidikan di dalam pengambilan 

keputusan di sekolah-sekolah dasar 

Kitinga yang berada di Kenya. 

The descriptive survey 

design, random and 

purposive sampling. 

Melalui penelitian ini, terbukti bahwa sebelum adanya pengenalan 

teknologi informasi, kepala sekolah di sekolah tersebut 

menghabiskan banyak waktu menangani isu yang berkaitan dengan 

efisiensi program sekolah. Setelah mengenal sistem informasi, beban 

kerja menjadi jauh lebih ringan. Komponen data yang ada lebih 

mudah dilacak dan dimonitor. Selain itu, manajemen waktu menjadi 

lebih baik, karena informasi yang ada dapat disimpan di laptop 

pribadi kepala sekolah dengan berupa soft copy, dan dapat pula 

dicetak salinan hard copy. 

3 Prof. Dr. Abdul 

Ghafoor Awan, 

Fahad-Ul-Haq Khan 

 (2016) [22] 

Mengidentifikasi sistem informasi 

manajemen dan dampaknya 

terhadap kinerja sebuah organisasi.  

Eksperimen Sistem informasi manajemen sangat membantu untuk meningkatkan 

kinerja organisasi dalam arti profitabilitas, inovasi, dan pertumbuhan. 

MIS memenuhi beragam kebutuhan melalui berbagai sistem seperti 

sistem permintaan, sistem analisis, sistem pemodelan dan decision 

support system. MIS membantu dalam perencanaan strategis, kontrol 

manajemen, pengendalian operasional dan pemrosesan transaksi. 

MIS membantu dalam pribadi administrasi dalam pemrosesan 

transaksi dan menjawab pertanyaan pada data yang berkaitan dengan 

transaksi, status catatan tertentu dan referensi pada berbagai 

dokumen. MIS membantu bagian atas manajemen level dalam 

penetapan tujuan, perencanaan strategis dan pengembangan rencana 

bisnis dan implementasinya.  

4 Mirjana Radovic-

Markovic PhD, 

Milos Vucekovi. 

(2015) [17] 

 

 

Bagaimana interaksi antara sistem 

informasi manajemen dengan 

pengambilan keputusan yang 

bersifat kuantitatif untuk 

penggunaan manajer dan 

administrator modern di dalam 

organisasi. 

Studi Literatur. Inti dari manajemen informasi adalah membantu pengembangan 

dalam produktivitas pemakaian sumber daya dalam lingkungan 

dinamis dan semakin kompleks. Salah satu komponen utama dari 

sistem informasi adalah database. Oleh karena itu, dengan adanya 

sistem informasi manajemen, maka persiapan data dalam suatu 

organisasi dapat disederhanakan langkahnya, sehingga manager 

dapat mengambil keputusan yang bersifat kuantitatif dengan 

penggunaan model matematika. Sistem informasi manajemen dan 



model matematika memberi informasi yang dapat membantu kegiatan 

pengambilan keputusan, maka masuk akal bahwa kontribusi terbesar 

untuk pengambilan keputusan dalam organisasi kontemporer dapat 

dibuat dengan mengintegrasikan analisis kuantitatif dan sistem 

informasi manajemen. 

5 Sri Dewi Anggadini 

(2013) [13] 

Bagaimana sebuah sistem informasi 

manajemen berperan di dalam 

proses pengambilan keputusan di 

dalam sebuah organisasi. 

Studi literatur. Dengan aktifitas sistem informasi manajemen yang berbasis 

komputer didalam suatu organisai, maka manajer dapat lebih mudah, 

murah, efisien dan efektif dalam upaya pengambilan keputusan, 

termasuk melakukan Proses manajemen yang ada didalamnya, yaitu 

planning, organizing, leading, dan controlling. 

6 Vahid Mehman 

Navaz (January 

2013) [7] 

Bagaimana dampak pengaplikasian 

sistem informasi manajemen 

terhadap manager di dalam sebuah 

organisasi. 

Studi literatur. Sistem informasi manajemen membuat proses analisa menjadi lebih 

cepat dan akurat, mengidentifikasi solusi suatu permasalahan secara 

lebih optimal, dan mendukung proses pengambilan keputusan dari 

berbagai tingkat manajemen yang ada di suatu organisasi. Walaupun 

pemakaian sistem informasi manajemen di suatu organisasi membuat 

pekerjaan menjadi lebih optimal dan efisien, namun pengelolaan serta 

pengembangannya tetap harus diawasi agar sebuah organisasi tidak 

mengalami kerugian, karena ada biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan sistem informasi manajemen. 

7 Maha Alkhaffaf 

(2012) [21]. 

Menganalisa keadaan sistem 

informasi komputer saat ini dan 

perannya didalam pengambilan 

keputusan. 

Empirical study and a 

structured questionnaire. 

 

Dalam hubungannya kegiatan pengambilan keputusan dengan sistem 

informasi, dapat dibuktikan bahwa peran sistem informasi paling 

berpengaruh dalam membantu kemudahan pengambilan keputusan, 

dan tidak terlalu berpengaruh di dalam akurasi pengambilan 

keputusan.  Dengan adanya sistem informasi, juga membuat kegiatan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan meningkat, karena adanya 

group decision support system (GDSS), video conferencing, intranet, 

dan extranet, yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi 

walaupun berjauhan tempat. 

8 Predrag 

Ranisavljević , 

Tanja Spasić, Ivana 

Mladenović-

Ranisavljević 

(2012) [16] 

 

Mendiskusikusikan konsep, 

karakteristik, tipe, dan model MIS, 

dan kaitannya di dalam pengaruh 

Sistem informasi manajemen di 

dalam pengambilan keputusan. 

Studi Literatur. Peran informasi di dalam pengambilan keputusan tidak dapat terlalu 

ditekankan. Pengambilan keputusan yang efektif menuntut informasi 

yang akurat, terbaru, dan relevan. Sistem informasi manajemen 

menyediakan informasi tersebut untuk memfalisitasi pengambilan 

keputusan dan memungkinkan fungsi manajemen untuk berjalan 

secara efektif. Sistem informasi manajemen juga berperan penting 

untuk menyediakan berbagai alternatif yang dapat dipilih oleh 

manajer untuk mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil 

bersifat positif untuk keberlangsungan organisasi.  



 Dr. Sampada 

Gulavani (2016) 

[23] 

Mempelajari refleksi literatur, peran 

teknologi informasi dalam MIS, 

serta peran MIS dalam proses 

pengambilan keputusan bisnis 

diikuti dengan kesimpulan. 

Studi Literatur. Zaman sekarang, dunia bisnis berkembang semakin kompleks. Agar 

bisa bertahan dan berkembang, organisasi harus memakai MIS. MIS 

menyediakan informasi yang aktual dan akurat, sehingga dapat 

membantu proses pengambilan keputusan dan proses manajemen di 

dalam organisasi, yang dapat menekan biaya operasional dan 

meningkatkan profit. MIS membuat suatu organisasi dapat 

memperoleh informasi yang tepat dengan adanya interaksi people, 

process dan technology. MIS juga dapat digunakan untuk mengukur 

dan mengatur resiko yang ada, sehingga keputusan yang dihasilkan 

menjadi efektif. 

9 Srinivas Nowduri 

(2011) [18]. 

Mengkaji kaitan antara sistem 

informasi manajemen dengan 

kegiatan pengambilan keputusan 

bisnis di dalam sebuah organisasi. 

Studi literatur. Walaupun memberi dampak yang baik, namun sistem informasi 

manajemen memiliki sifat dinamis yang membuat pengelola bisnis 

harus terus beradaptasi dengan tren baru yang ada pada sistem 

informasi manajemen. Jika tidak dilakukan, maka akan sulit untuk 

membuat progres yang positif di dalam pengambilan keputusan, yang 

berkaitan dengan berkembangnya kesuksesan bisnis.  

 Firstianty 

Wahyuhening 

Fibriany (2016) [24] 

Menganalisis peran sistem 

informasi dalam pengambilan 

keputusan untuk menghasilkan 

keputusan-keputusan yang baik 

dalam pengembangan kebijakan, 

program dan pelaksanaan SDM 

perusahaan, serta peran manajer di 

dalamnya.  

 

Studi literatur. Sistem Informasi Manajemen membutuhkan ketelitian dalam 

pengambilan keputusan yang harus diambil oleh setiap lini 

manajemen. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat memastikan 

bahwa organisasi telah memilih data, informasi dan karyawan yang 

tepat untuk mengontrol sistem informasi. Sistem Informasi 

Manajemen memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai 

pilihan efisien dari para pengambil keputusan agar mampu membuat 

pilihan-pilihan yang mereka sukai. Pilihan yang dibuat oleh 

pengambil keputusan, hasilnya, lebih sering positif dari pada tidak. 

10 Ph.D. Mihane 

Berisha-Namani 

(2010) [14] 

Bagaimana peran sistem informasi 

di dalam pengambilan keputusan 

manajemen dan apa saja 

kemungkinan yang dapat dibuat 

oleh manajer di sebuah organisasi 

untuk memanfaatkan sistem 

informasi dengan baik?  

Studi literatur. Sistem informasi berguna untuk mendukung kegiatan manajemen, 

khususnya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Manajemen memiliki empat proses, yang masing-masing 

membutuhkan dukungan dari sistem informasi, salah satunya untuk 

kegiatan pengambilan keputusan. Meskipun efektivitas pemakaian 

sistem informasi memberikan kekuatan bagi manajer dan membantu 

kesuksesan organisasi, namun tidak banyak studi empiris yang 

membahas tentang topik ini. Jadi, meskipun sistem informasi 

mamberi kontribusi untuk organisasi, manajer harus meningkatkan 

pemahamannya akan sistem informasi, karena kedepannya 

keberlangsungan bisnis akan banyak bergantung pada sistem 

informasi.  



Berdasarkan tabel 2.1 mengenai perbandingan topik  

dampak sistem informasi terhadap proses 

manajemen untuk pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi dari sepuluh jurnal, dapat diambil 

persamaan bahwa sistem informasi berdampak 

positif terhadap proses manajemen dalam kegiatan 

pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. 

Sistem informasi menyediakan informasi yang 

bersifat aktual membuat pengambilan keputusan 

menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi 

sendiri harus digunakan secara teliti agar informasi 

yang dibutuhkan menjadi akurat, penggunaan sistem 

informasi juga harus diawasi agar biaya yang 

dikeluarkan untuk pengoperasian sistem informasi 

tidak berlebih. Namun berdasarkan perbandingan 

sepuluh jurnal tersebut, ada perbedaan mengenai 

tingkat akurasi hasil informasi yang disediakan oleh 

sistem informasi. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai 

jenis penelitian, metode pengumpulan data dan 

analisis data dari topik dampak sistem informasi di 

dalam proses manajemen untuk kegiatan 

pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan 

memberikan referensi dari teori yang relevan 

dengan topik yang dibahas, yaitu dampak 

penggunaan sistem informasi di dalam proses 

manajemen untuk pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi. Referensi yang berkaitan dengan 

topik tersebut lah yang dijadikan sebagai dasar 

penulisan penelitian ini. 

 
3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipakai pada penlitian ini adalah studi 

literatur. Oleh karena itu, data dan sumber dari 

penulisan penelitian ini dihimpun dari jurnal, buku, 

dan internet yang membahas tentang topik serupa di 

masa lampau.  

 
3.3 Metode Analisis Data 

Data dan sumber yang telah diperoleh dan dituliskan 

di penelitian ini kemudian dianalisa dengan metode 

analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan teori dan fakta yang didapat 

dari fakta yang berasal dari jurnal, buku, dan 

internet, kemudian di pahami dan di analisa, 

sehingga dari teori yang telah diuraikan, penulis 

juga memberikan pemahaman dan penjelasan yang 

berkaitan dengan teori tersebut.  

 

IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembahasan teori dari bab 2, dapat di 

analisis bahwa sistem informasi merupakan wadah 

atau kumpulan platform yang ada untuk mengelola 

satu set informasi atau produk teknologi. Sistem 

informasi termasuk perangkat keras dan lunak yang 

dapat membantu mengelola informasi [1]. Bagan 4.1 

memetakan model dari hasil analisis dampak sistem 

informasi terhadap proses manajemen untuk 

pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi.

 

Bagan 4.1 

Model analisis dari topik dampak sistem informasi terhadap proses manajemen untuk 

pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. 

 

 



Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat bahwa ada 

empat variabel langsung yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. 

Variabel yang pertama adalah sistem informasi 

manajemen, yang didasari oleh empat komponen 

sistem informasi, yaitu people, process, technology, 

dan database. keempat komponen ini 

dikombinasikan sehingga membuat sistem 

informasi manajemen memengaruhi proses 

manajemen dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh manajer dengan cara mengolah data 

menjadi alternatif dari informasi yang berkaitan 

dengan topik pengambilan keputusan tersebut,  

sehingga manajer dan orang-orang yang ada di 

organisasi dapat menganalisa alternatif mana yang 

dapat membuat hasil maksimal[16], sehingga proses 

pengambilan keputusan juga menjadi lebih singkat 

dan efisien[17]. Selain itu, karena teknologi yang 

terus berubah maka keputusan yang diambil 

berdasarkan data yang bersifat aktual, karena sistem 

informasi sendiri terus berubah mengikuti jaman, 

dan terus memperbarui data terkait dengan topik 

yang dibahas pada saat itu[18]. Variabel yang kedua 

adalah proses manajemen. Pada variabel ini, sistem 

informasi memengaruhi setiap tahap proses 

manajemen, yaitu planning, organizing, leading, 

dan controlling, sehingga dapat memaksimalkan 

keputusan yang dihasilkan. Pada tahap planning, 

sistem informasi di suatu organisasi dapat membuat 

proses pengambilan keputusan menjadi lebih 

singkat, lebih banyak alternatif pertimbangan untuk 

melakukan forecasting, karena ada data-data dari 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dihadapi di masa lalu[19], serta 

memaksimalkan competitive advantage. Pada tahap 

organizing, sistem informasi membuat pembagian 

tugas kerja menjadi lebih teratur dan pengalokasian  

sumber daya  menjadi lebih maksimal dan efisien, 

serta menghemat biaya [20]. Pada tahap controlling, 

sistem informasi memungkinkan proses analisis 

menjadi lebih cepat dan optimal, sehingga jika 

ditemukan permasalahan dari keputusan yang telah 

diambil, langkah perbaikan dapat segera di ambil.  

Pada tahap leading, sistem informasi dapat 

membuat tahap ini menjadi lebih hemat waktu, 

dengan adanya berbagai media komunikasi yang 

dapat menghubungkan orang-orang yang ada di 

lokasi berjauhan, yang dapat membantu manajer 

dalam melaksanakan proses leading, khususnya 

dalam pengambilan keputusan[21]. Sistem 

informasi memberi banyak dampak positif terhadap 

proses manajemen yang ada di dalam organisasi. 

Oleh karena itu, kegiatan pengambilan keputusan 

menjadi lebih maksimal. Variabel ketiga adalah 

beberapa produk dari sistem informasi yang dapat 

memudahkan berjalannya proses pengambilan 

keputusan. Dengan adanya Group Decision Support 

System (GDSS), video conferencing, intranet, dan 

extranet, maka partisipasi orang-orang dalam 

pengambilan keputusan yang ada di sebuah 

organisasi meningkat, karena setiap orang dapat 

berpartisipasi melalui jarak jauh secara online dan 

meningkatkan efisiensi waktu setiap orang karena 

tidak harus berkumpul di suatu tempat untuk 

berdiskusi, yang juga berdampak pada kecepatan 

pengambilan keputusan. Variabel yang keempat 

adalah analysis system, modelling system, dan 

decision support system. Hal ini membuat kinerja 

organisasi menjadi lebih maksimal, sehingga 

keputusan yang dihasilkan memiliki tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi, dan ada inovasi baru 

dalam bidangnya [22]. Pada Tabel 4.1 berikut, 

penulis menjabarkan dampak keempat variabel 

langsung terhadap kegiatan pengambilan keputusan. 

 

Tabel 4.1 

Dampak empat variabel terhadap kegiatan pengambilan keputusan 

 

Variabel 1: Sistem Informasi Manajemen (Process, People, Technology, Database) 

• Menyajikan beragam alternatif berdasarkan data yang ada sehingga membuat keputusan yang 

dihasilkan lebih maksimal. 

• Perubahan teknologi membuat penggunaan sistem informasi menghasilkan keputusan yang aktual. 

Variabel 2: Proses Manajemen 

• Planning: Memaksimalkan proses forecasting dan aspek competitive advantage. 

• Organizing: Mengatur pembagian tugas kerja dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. 

• Leading: Meningkatkan efisiensi waktu dalam penyampaian informasi. 

• Controlling: Mempercepat penemuan jika ada masalah agar dapat segera mengambil langkah 

perbaikan. 

Variabel 3: Group Decision Support System (GDSS), video conferencing, intranet, dan extranet 

• Partisipasi meningkat, sehingga ada efisiensi waktu, dan proses pengambilan keputusan menjadi 

lebih cepat. 



Variabel 4: Analysis system, modelling system, dan decision support system 

• Kinerja menjadi lebih maksimal, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya maksimal, tetapi 

sekaligus menjadi inovasi baru di bidangnya, dan memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi. 

 

Meskipun sistem informasi membawa banyak 

dampak positif bagi proses manajemen untuk 

pengambilan keputusan sebuah organisasi, namun 

penggunaannya harus diawasi, karena 

pengembangan sistem informasi memakan biaya 

yang cukup besar, walaupun dengan penggunaan 

sistem informasi membuat kegiatan proses 

manajemen menjadi lebih hemat biaya. Selain itu, 

karena sistem informasi merupakan suatu hal yang 

dinamis dan terus berubah sesuai jaman, maka orang 

yang mengoperasikan, khususnya para manajer 

harus selalu memperbarui pengetahuan tentang 

sistem informasi agar dapat mengoperasikannya 

secara maksimal. Sistem informasi dapat membuat 

kegiatan pengambilan keputusan menjadi lebih 

efisien dan produktif. Hasil keputusan pun menjadi 

lebih akurat dan juga aktual, namun untuk mencapai 

akurasi yang tinggi, informasi yang ada harus 

dianalisis lebih teliti lagi. 

 

V. KESIMPULAN 

Melalui penelitian yang telah dilakukan mengenai 

topik dampak sistem informasi terhadap proses 

manajemen untuk pengambilan keputusan di dalam 

sebuah organisasi, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 1) Dampak sistem informasi dalam 

proses manajemen untuk pengambilan keputusan 

adalah mempersingkat waktu dan memperbanyak 

alternatif yang yang dapat dipilih untuk 

pengambilan keputusan sehingga  keputusan yang 

dihasilkan menjadi lebih baik; 2) Pengalokasian 

sumber daya menjadi lebih teratur sehingga tidak 

ada sumber daya yang terbuang, baik modal, tenaga, 

dan sebagainya dalam pengambilan keputusan. Hal 

ini membuat keputusan yang dihasilkan menjadi 

efisien; 3) Keputusan yang telah diambil menjadi 

lebih aktual, karena dengan implementasi sistem 

informasi di dalam pengambilan keputusan, data 

dan informasi yang ada lebih baru; 4) Kinerja 

organisasi menjadi lebih maksimal, sehingga dapat 

menghasilkan inovasi baru di bidangnya, dan profit 

yang dihasilkan oleh keputusan lebih tinggi; 5) 

Meskipun peran sistem informasi dalam proses 

manajemen untuk pengambilan keputusan suatu 

organisasi  cenderung memberikan dampak yang 

positif, namun berdasarkan penelitian sebelumnya 

dengan topik serupa menyatakan bahwa untuk 

mencapai tingkat akurasi pengambilan keputusan 

yang tinggi, maka orang yang terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan disebuah organisasi harus 

secara teliti menganalisa data-data dan alternatif 

yang disajikan oleh sistem informasi. Dari 

kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka  

saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) Perlu 

melakukan penelitian tentang tingkat akurasi dari 

hasil keputusan yang diambil dengan peran sistem 

informasi di dalamnya; 2) Melanjutkan penelitian 

dan memberi pemahaman tentang sistem informasi, 

khususnya dampak sistem informasi terhadap proses 

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi, agar dapat lebih dipahami oleh 

manajer, sehingga dapat diaplikasikan ke dalam 

organisasi. 
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