


Tipe-tipe Sistem Informasi



OPERATIONS SUPPORT SYSTEM (OSS)

• OSS memproduksi berbagai
bentuk informasi yang 
digunakan secara internal 
atau eksternal.  

• Namun demikian sistem
informasi ini tidak ditujukan
untuk menghasilkan produk-
produk informasi yang cocok
bagi para manajer.   

Peran OSS

Peningkatan efisiensi

transaksi proses bisnis, 

kontrol proses industri, 

komunikasi dan kolaborasi

updating database perusahaan.



Transaction Processing Systems (TPS)

• TPS/Sistem Pengolahan data adalah aplikasi sistem informasi yang 
menangkap dan memproses data tentang ( atau untuk) transaksi
bisnis dengan cara:

1. batch processing

• data transaksi dikumpulkan terlebih dahulu selama
periode tertentu baru kemudian diproses.  

• Contoh: Bank memproses seluruh cek yang diterima
dalam batch dilakukan pada malam hari. 

2. realtime processing, 

• data transaksi langsung diproses seketika setelah
transaksi terjadi. 

• Contoh: Bank memproses penarikan ATM dengan segera.



Contoh TPS

• Aplikasi-aplikasi utama dari sistem ini antara lain Sistem Info Order 
Penjualan; Sistem Riset Pemasaran; Sistem Penetapkan harga.

Sistem Penjualan dan Pemasaran :

• Aplikasi-aplikasi utama dari sistem ini adalah Sistem Perencanaan
Sumber Daya Material; Sistem Kontrol Pesanan Pembelian; Sistem
Perekayasaan; Sistem Pengendalian Mutu

Sistem Produksi dan Pabrikasi :

• Aplikasi-aplikasi utama dari sistem ini adalah Sistem Pendaftaran; 
Sistem pemasukan Kartu Rencana Studi; Sistem Pelaporan Hasil
Studi, dan lain-lain.

Sistem Informasi Akademik :



Operasi
fisik

bisnis
dan
TPS



Process Control Systems (PCS)

• PCS adalah tipe sistem informasi yang melakukan
pengambilan keputusan rutin untuk memantau dan
mengontrol proses-proses operasi.  

• Keputusan rutin ini dilakukan secara otomatis oleh
computer tanpa menunggu pertimbangan dari pengguna.

• Contoh: sensor elektronik yang dihubungkan dengan
perangkat computer pada proses-proses pengolahan

• Contoh lain adalah pada mesin ATM, proses pengecekan
PIN akan dilakukan otomatis oleh perangkat computer 
ATM.



Enterprise Collaboration Systems (ECS)

• ECS adalah tipe sistem informasi yang menggunakan berbagai
macam teknologi informasi untuk membantu manusia bekerja
bersama-sama.  

• ECS mendukung cakupan luas aktivitas kantor bisnis yang 
menyediakan peningkatan komunikasi dan arus pekerjaan antar
para pekerja.

• Tujuan dari ECS adalah untuk meningkatkan produktifitas dan
kreativitas tim dan kelompok kerja dalam organisasi bisnis
modern.  

• Contoh : email, discussion forum, 

video conference, chat, dll



MANAGERIAL SUPPORT SYSTEM

• MSS adalah tipe sistem informasi yang 
difokuskan untuk menyediakan informasi dan
dukungan pada manajer agar dapat
mengambil keputusan yang efektif.  



Management Information Systems 
(MIS)

• MIS menyediakan produk-produk informasi yang dibutuhkan
manajer untuk mendukung pengambilan keputusan dalam jangka
pendek (harian atau mingguan).  

• MIS menggunakan data-data operasi internal dari database yang 
telah diupdate oleh TPS dan kemudian memprosesnya menjadi
produk-produk informasi.  

• Untuk melengkapi data internal, kadang-kadang digunakan pula 
data eksternal tentang kondisi diluar organisasi.



Tipe Laporan MIS

Periodic Scheduled Reports.

• Laporan dibuat dalam format yang telah ditentukan dan
disampaikan secara periodic (misalnya: setiap hari atau
seminggu sekali).  

Exception Reports.  

• Pada beberapa kasus, laporan hanya diproduksi ketika suatu
kondisi tertentu terjadi.  

Demand Reports and Responses.  

• Informasi tersedia kapanpun manajer menginginkannya.  Dalam
hal ini manajer tidak perlu menunggu laporan periodic untuk
memperolehnya.



Decision Support Systems (DSS)

• DSS adalah tipe sistem informasi yang interaktif, 
berbasis computer, menggunakan model-model 
keputusan dan database yang khusus untuk membantu
proses pengambilan keputusan oleh manajer.  

• DSS menggunakan pemodelan analitis, simulasi, 
pencarian data, dan kemampuan menyampaikan
informasi untuk membantu manajer.

Data 
base

Model 
base



Executive Information Systems (EIS)

• EIS adalah MIS yang dibuat secara khusus untuk
memenuhi keinginan manajer level atas (top 
manager) dalam membuat keputusan-keputusan
strategis.  



Expert System

• ES biasa dikenal juga sebagai Knowledge-based 
Information System, menggunakan pengetahuan
(knowledge) pada suatu bidang tertentu dan bertindak
sebagaimana seorang pakar / konsultan bagi seorang
pengguna (Marimin.  2002).  



Knowledge Management System

• KMS dikembangkan oleh banyak perusahaan
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untuk
mengelola pengetahuan yang mereka miliki.  

• KMS membantu pekerja yang berpengetahuan
mengkreasi, mengorganisasi, dan membagi
pengetahuan bisnis yang penting kapanpun dan
dimanapun.



Geographic Information Systems (GIS)

• GIS adalah sistem informasi yang mengintegrasikan
grafik komputer dengan data geografis dengan
elemen-elemen DSS.  

• Sistem ini akan membuat atau menghasilkan
tampilan peta dan grafis-grafis lainnya untuk
membantu pengambilan

keputusan yang berhubungan

dengan informasi geografis.  



Klasifikasi berdasarkan 

ruang lingkup

• Sistem ini berfokus pada aplikasi operasional dan manajerial dari 
fungsi bisnis dasar. Sebagai contoh : dukungan akuntansi, keuangan 
atau pemasaran 

Functional business systems

• Membantu mendapatkan keuntungan strategis melalui 
pelanggannya.  Contoh: pelacakan pengiriman, e-commerce web 
sistem. 

Strategic information systems

• Sistem ini merupakan kombinasi dari beberapa jenis sistem 
informasi dengan tujuan menyediakan dukungan untuk banyak 
fungsi.

Cross-functional information systems






