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Sistem Informasi Bisnis 



Sistem yang melayani transaksi-transaksi bisnis yang terjadi di tingkat 

bawah(operasional) organisasi. Data data dari manajemen operasional 

dikumpulkan dan diolah sehingga menjadi informasi yang berguna bagi semuanya. 

System informasi di fungsi-fungsi organisasi memanfaatkan basis data untuk 

membuat laporan-laporan yang dibutuhkan disemua tingkatan manajemen. 

Kerangka System Informasi Bisnis 

Terdiri dari konsep dasar Sistem Informasi Bisnis, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Si-Bis untuk Keunggulan kompetitif, Perencanaan Si-Bis, dan 

Tantangan & Peluang TI. 

 

Sistem Informasi Bisnis untuk Keunggulan Bersaing 

Si-Bis dapat diterapkan di internal atau eksternal organisasi.  Di internal organisasi, 

Si-Bis diterapkan pada fungsi organisasi dan di tingkat manajemen. Di eksternal 

organisasi bertujuan untuk menjangkau pihak eksternal perusahaan agar lebih 

efektif. Pihak eksternal bisa berupa organisasi lainnya (untuk EDI) atau pemakai 

individu termasuk konsumen perusahaan. 

 

 



 

 

Perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan bisnis diIndonesia bahkan 

dunia, hal ini bisa dilihat dari perusahaan raksasa dan bermuculan perusahaan baru 

juga mampu menarik perhatian para customer dunia. Sehingga banyaknya pesaing 

yang kuat yang terus berkompetitif apalagi dibarengi dengan teknologi baru yang 

sangat mendukung kegiatan tersebut.  

STIAMAK Barunawati Surabaya adalah perguruan tinggi yang mempunyai 

program studi dengan administrasi bisnis konsentrasi kepelabuhan yang mampu 

menarik para mahasiswanya baik dari kalangan karyawan bidang bisnis pelayaran 

maupun memang seorang lulusan SMA sederajat yang ingin menimba ilmu disini. 

Hal ini menunjukan bahwa STIAMAK mempunyai strategi Differentiation dan 

memang focus terhadapnya, namun informasi ini hanya populer dikalangan bisnis 

kepelabuhan/pelayaran yang notabenya memang terletak dikawasan pelabuhan  

Untuk itu diharapkan STIAMAK mau mengembangakan system informasi sebagai 

penyedia akses guna memberikan kemudahan terhadapan seluruh kalangan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

Should STIAMAK sell on line? 

1 

4 3 

2 



Answer :        Should STIAMAK sell online ? 

Harus, sebab untuk mempertahankan diri dari kemajuan tekchnology dan jaman, 

serta para pesaing, berikut bagan sumber daya fisik yang harus dikembangkan. 

 

Maka dari itu STIAMAK harus mulai mengembangkan Sistem Informasi sebagai 

alat untuk bersaing, menyediakan acess chanel sebagai kemudahan untuk 

penyaluran informasi potensi diri kepada publik dengan penentuan strategi 

differentiation focus terhadap produk outputnya dan konsistensi, yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi 

keunggulan 

kompetitif 

Keunggulan 

taktis 

Keunggulan 

operasional 

Keunggulan 

strategis 

 Kendala-kendala politis 

 Rintangan budaya dan komunikasi 

 Masalah-masalah teknologi 

 Kurangnya dukungan dari managemen 



  

Business Solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: 

a. Pengguna adalah user untuk mengelola, mengatur, dan 

mengembangkan sumber daya informasi untuk kemudahan access  

b. Informasi yang disampaikan kepada publik akan menambah nilai 

jual atau bahkan merosot yang meliputi (Relevansi, Ketepatan 

waktu, kelengkapan, akurasi) 

c. Spesialisasi informasi diaharapkan mampu  menembus pasar yaitu 

konsumen dari seluruh lapisan masyarakat 

d. Data base untuk asset yang dimiliki  

e. Fasilitas merupakan pendukung sarana dan prasarana yang 

berpengaruh terhadap nilai jual, terutama dalam kenayaman seluruh 

pengguna 

f. Piranti keras/lunak (hardware dan software) computer sebagai alat 

operasional system informasi tersebut. 

Dengan dikembangkannya system informasi akan membuat STIAMAK memiliki 

kemudahan informasi yang akan ia sampaikan disamping itu membantu pihak 

marketing menjadi digital marketing / e-market dan dengan begitu maka akan 

menarik para customer/calon-calon student baru karena informasi yang dia peroleh 

tersebut, eksistanti sekolah tinggi administrasi yang berfokus pada kepelabuhan 

menjadi lebih familiar ditelinga insan-insan maritime/bisnis pelayaran khususnya 

dan menarik instansi-instansi maupun perusahaan-perusahaan pelayaran untuk 

menjalin kerja sama. Sehingga memudahkan para mahasiswa stiamak dalam 

Sumber daya 

informasi 

perusahaan 

Peranti lunak komputer 

Peranti keras komputer 

Informasi 

Pengguna 

Spesialisasi informasi 

Data base 

fasilitas 



mencari tempat untuk magang ataupun membuka peluang untuk berkaya bagi 

lulusannya.  


