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1. Sistem Informasi bagi Organisasi 

Sistem informasi sangat berperan bagi suatu organisasi untuk menjalankan proses bisnis suatu 

organisasi tersebut. Dalam sistem informasi terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

menunjang proses bisnis suatu organisasi dalam hal efisiensi sumber daya, dll. 

2. Pengembangan Sistem Informasi 

Pengembangan sistem informasi adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan 

sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Beberapa 

strategi yang digunakan suatu organisasi untuk pengembangan sistem informasi adalah analisis 

sistem, desain konseptual sistem, desain fisik, implementasi dan perubahan, serta dengan 

operasi dan pemeliharaan. 

3. Work System Framework Sistem Informasi Perpustakaan 

 

Gambar 1: Work System Framework. Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-

WvEneMCSyCQ/Vgvaj9wco3I/AAAAAAAABD4/gjnqRm6NOrg/s1600/work-system-framework.gif 
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Dalam Work System Framework sistem informasi sebuah perpustakaan, kita dapat 

merumuskannya menjadi: 

a. Pelanggan (Customers) yaitu orang yang menerima manfaatnya secara langsung dalam 

hal ini kita dapat mengasumsikan mahasiswa/siswa dan atau dosen yang membutuhkan 

perpustakaan. 

b. Produk dan Jasa (Products & Services) berupa buku-buku penunjang, sistem informasi 

index buku dan juga jasa untuk peminjaman buku-buku tersebut. 

c. Proses dan Kegiatan (Processes & Activities) pada point ini adalah proses dalam 

berkegiatan perpustakaan yang meliputi administrasi dan transaksi peminjaman dan 

pengembalian buku-buku. 

d. Peserta (Participants) adalah orang yang terlibat dalam proses perpustakaan seperti 

pustakawan, bagian administrasi, dll. 

e. Informasi (Informations) informasi yang dibutuhkan adalah data transaksi peminjaman 

dan pengembalian buku serta data anggota perpustakaan. 

f. Teknologi (Technologies) dapat berupa sistem informasi yang digunakan dalam 

penyimpanan index buku, katalog, atau sistem informasi mengenai transaksi peminjaman 

dan pengembalian buku. 

g. Infrastruktur (Infrastructures) adalah semua sumber daya yang meliputi tenaga kerja, 

buku, gedung, dll. 

h. Lingkungan (Environments) dari perpustakaan adalah kampus atau tempat belajar yang 

dapat berupa pergurun tinggi atau sekolah. 

i. Strategi (Strategy) adalah bagaimana membuat agar proses dalam transaksi dan 

administrasi perpustakaan dapat berjalan dengan baik. 

4. Information Engineering, Software Engineering, Bussiness Process 

Reengineering 

a. Information Engineering adalah pendekatan rekayasa perangkat lunak untuk merancang 

dan mengembangkan sistem informasi. Hal ini juga dapat dianggap sebagai generasi, 

distribusi, analisis dan penggunaan informasi dalam sistem. 



b. Software Engineering adalah bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan 

perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi 

pengembanganan perangkat lunak dan manajemen kualitas. 

c. Bussiness Process Reengineering adalah pemikiran kembali secara fundamental dan 

perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi 

yang tersedia. 

Hubungan pada ketiga istilah di atas adalah IE merupakan sebuah pendekatan SE yang mana 

akan digunakan pula pada BPR. 

5. Contoh Rekayasa Sistem 

Pada prosedur pemilihan perguruan tinggi beserta jurusannya di seleksi penerimaan mahasiswa 

baru lewat tes tulis dahulu menggunakan LJK dengan kode di setiap jurusan perguruan tinggi. 

Calon mahasiswa harus mengisi pilihan dengan mengisi di LJK dega cara menghitamkan 

bulatan di LJK sesuai dengan kode jurusan di perguruan tinggi. Namun dengan adanya rekaya 

sistem informasi, hari ini calon mahasiswa dapat mengakses lewat onlie untuk pengisian data 

diri lengkap dengan pilihan jurusannya. Hasil pengisian di online dapat dicetak dan dijadikan 

bahan bukti peserta penerimaan mahasiswa baru saat tes tulis berlangsung. Dengan begitu, 

kesalahan atau error ketika di pengisian LJK yang dapat tidak terbacanya kode jurusan dapat 

diminimalisir dengan pilihan berupa GUI yang lebih mudah di online. Perbedaan dari kondisi 

awal dan akhir sangat kontras dalam hal efisiensi kertas, kesalahan/error pada LJK dan lebih 

mudahnya dalam mendapatkan data calon mahasiswa baru. 

6. Analisis Perancangan Sistem Informasi CRM 

Pada Customer Relationship Management terdapat dua aspek yang penting, yaitu adalah 

customer satisfaction atau kepuasan pelanggan dan customer loyality atau loyalitas pelanggan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004, pp. 16-23), customer relationship management 

merupakan proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang 

menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang 

memuaskan mereka. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan 



pelanggannya melalui tiga pendekatan, yaitu (1) manfaat finansial (financial benefit); (2) 

manfaat sosial (social benefit); dan (3) ikatan struktural (structural ties). Sedangkan menurut 

Kotler, Bowen dan Makens, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan 

pelanggan membeli kembali dan kesediaan mereka untuk menjadi partner bagi perusahaan 

(1999, p. 351). 

Kali ini saya akan mengambil kasus jasa travel antar kota karena saya juga menjadi customer 

salah satu jasa travel yang menghubungkan Bandung-Jatinangor. Beberapa aplikasi yang 

dirasa perlu untuk menarik pelanggan baru dan menjaga pelanggan berulang (repeating 

customer) di antaranya diperlukan: 

a. Call Center, menjadi poros utama dalam pelayanan pelanggan. Dengan adanya call 

center, pelanggan dapat bertanya mengenai informasi jadwal keberangkatan, biaya, 

reservasi hingga dapat menjadi tempat pengaduan keluhan atas ketidakpuasan 

pelanggan. Dengan adanya call center, keluhan yang ditanggapi secara cepat akan 

membuat pelanggan yang merasa dirugikan memiliki pemikiran yang positif akan 

perusahaan yang bersangkutan. 

b. Reservasi Online, dengan kemajuan mobile devices sekarang, banyak perusahaan 

berlomba mendapatkan pelanggan dengan menawarkan akses yang mudah dengan 

menggunakan smartphones. Dalam kasus ini perusahaan dapat membuat sebuah 

aplikasi berbasis aplikasi mobile atau web yang memungkinkan calon penumpang 

dapat reservasi kursi keberangkatan dengan sekali klik tanpa harus menghubungi via 

telepon. 

c. Website/Information Spot, tak perlu dipungkiri bahwa saat ini kemudahan 

mendapatkan informasi juga menjadi perhatian pelanggan. Dengan tersedianya tempat 

informasi mengenai perusahaan yang dapat diakses dengan mudah seperti website, 

akun official mesia sosial juga akan mendorong calon pelanggan untuk memilih jasa 

travel yang bersangkutan. 

d. Sistem Bonus, salah satu yang paling menarik pelanggan adalah bonus yang dapat 

berupa diskon atau keuntungan lainnya yang bisa didapatkan oleh pelanggan. Salah 

satu bentuk yang sering digunakan oleh jasa travel antar kota adalah dengan 

memberikan bonus gratis satu perjalanan ketika pelanggan telah memiliki 10 tiket atau 



record pernah menggunakan jasa travel tersebut. Hal ini akan membuat pelanggan 

tertarik untuk setidaknya menggunakan jasa travel tersebut sebanyak 10 kali untuk 

mendapatkan bonus gratisdi perjalanan yang ke-11. Dengan sistem ini, tentu 

perusahaan akan mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang 

berulang. 

 

 


