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SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR 

 

 

A. MODEL SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB SISTEM INPUT  

1. Sistem informasi akuntansi: mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi 

manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan 

pemasoknya. 

2. Subsistem industrial enginering: merupakan analis sistem yang terlatih khususu yang 

mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan.Industrial 

engineering mengkhususkan diri dalam rancangan dan operasi sistem fisik tetapi juga 

memahami sistem konseptual. 

3. Subsistem intelijen manufaktur: sub sistem intelijen manufaktur membuat manajemen 

manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber 

pekerja, material dan mesin. 

 

SUB SISTEM OUTPUT 

1. Subsistem produksi : mengukur proses dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu 

langkah ke langkah berikutnya 

2. Subsistem persediaan: mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari 

bahan mentah menjadi barang dalam proses dan akhirnya barang jadi. 

3. Subsistem kualitas: mengukur kualitas material saat material tersebut diubah 

4. Subsistem biaya: mengukur biaya yang terjadi dalam proses produksi 

 

B.KOMPUTER SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM FISIK 

1. Compute Aided Design  

 CAD melibatkan pengguna komputer untuk membantu rancangan produk yang akan 

dimanufaktur. CAD siebut juga CAE ( Computer aided enginering )CAD pertama-tama muncul 

dalam industri dirgantara sekitar tahun 1960-an dan kemudian diadopsi oleh pembuat  
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mobil.CAD kemudian digunakan untuk merancang segala sesuatu dari struktur rumit seperti 

bangunana dan jembatan hinggan bagian-bagian kecil.. Contoh Seorang insinyur ddapat 

menggunakan terminal CRT yang diperlengkapi dengan Light pen khusus yang digunakan untuk 

input. Perangkat lunak CAD memperbaiki gambar dengan menghaluskan dan meluruskan garis. 

Stetelah rancngan itu dimasukkan ke dalam komputer insiyur tersebut dapat menempatkan 

rancnagna itu pada berbagai pengujian untuk mendeteksi titik – titik lemah. Perangkat lunak 

CAD bahkan dapat membuat bagian – bagian tersebut bergerak seperti sedang digunakan. 

Ketika rancnagna itu selesai, perangkat lunak CAD dapat menyiapkan spesifikasi rinci yang 

diperlukan untuk memproduksi produk itu. Spesifikasi ini disimpan dalam database rancangan. 

 

2.  Computer aided manufacturing 

 CAM adalah penerapan komputer dalam produksi. Mesin produksi khusus yang 

dikendalikan komputer seperti bor danmesin bubut menghasilkan produk sesuai dengan 

spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. 

 

3. Robotik: penerapan komputer yang lain dalam pabrik adalah robotik. Robotik melibatkan 

pengguna robot industrial (industrial robots – IR), alat yang secara otomatik melaksanakan 

tugas – tugas tertentu dalam prpses manufaktur  

 

C. KOMPUTER SEBAGAI SISTEM INFORMASI 

1.  Sistem pemasanan kembali . Setelah komputer pertama diterapkan secara berhasil 

dalam era akuntansi, komputer diberika tugas mengendalikan persediaan. Pendekatan paling 

sederhana adalah pendekatan reaktif, yaitu menunggu saldo suatu jenis barang mencapai 

tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan pembelian atau suatu proses produksi. Tingkat 

barang yang berfungsi sebagai pemicu disebut titik pemesanan kembali dan sistem yang 

mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali disebut sistem titik 

pemesanan kembali 

 

2.  Material Requirements Planning adalah suatu strategi material proaktif. Daripada 

hanya menunggu hingga saat memesan, MRP melihat ke masa depan dan mengidentifikasi 

material yang akan diperlukan jumlahnya dan tanggal diperlukannya 

 MRP dikembagkan pada than 1960-an oleh Joseph Orlicky dari J.I case company  

 MRP memiliki 4 ( empat ) komponen yakni : 

1. Sistem penjadwalan produksi : Menggunakan empat file data dalam menyiapkan 

jadwal produksi induk (master production schedule). Data input mencakup file 

pesanan pelanggan, file ramalan penjualan, file persediaan dan file kapasitas 

produksi. Master production schedule memproyeksikan produksi cukup jauh ke 

depan untuk mengakomadasi proses produksi yang merupakan kombinasi lead time 

pemasok dan waktu produksi terlama. Jadwal produksi dapat melihat hinggan satu 

tahun ke depan. 

2. Sistem material requirement planning: menentukan berpa banyak material yang 

diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. 
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3. Sistem capacity requrement planning: bekerja berhubungan dengan sistem 

perencanaan kebutuhan kapasitas untuk memastikan bahwa produksi terjadwal itu 

sesuai dengan kapasitas pabrik. 

4. Sistem pelepasan pesanan: menggunakan jadwal pesanan terencana unuk input 

dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan. Satu salinan diserahkan kepada 

pembeli di departemen pembelian untuk digunakan dalam berunding dengan 

pemasok dan salinan yang lain dikirimkan ke amanjemen lantai kerj auntuk 

digunakan dalam mengendalikan proses produksi. 

 

MRP memungkinkan perusahaan mengelola materialnya secara lebih baik. Perusahaan dapat 

menghindari kehabisan persediaan yang disebbakan oleh menunggu hingga menit terakhir dan 

menyadari bahwa persediaan yang dipesan tidak tersedia. 

 

3.  Manufacturing Resource Planning ( MRP II) Manfaat MRP II : 

 Sistem MRP II mengintegrasikan semua proses didalam manufaktur yang 

berhubungan dengan manajemen material. MRP II juga berhubungan dengan sub sistem 

CBIS lain.MRP II jug abertukar data dengan sub sistem informasi akutansi yang terlibat 

dalam arus material, entry pesanan, penagihan, piutang dagang, pemeblian, penerimaan, 

hutang dagang dan buku besar. 

a. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pengurangan dapat diperkirakan 

terjadi dalam persediaan barang dalam proses dan barang jadi, peralatan pabrik 

dapat dimanfaatkan lebih baik, antrian di pusat – pusat kerja dapat ditemukan, 

danpemeliharaan peralatan dapat dijadwalkan dengan lebih baik. 

b. Perencanaan prioritas yang lebih baik. Jumlah waktu yang diperlukan unuk 

menenmpatkan pekerjaan ke dalam produksi dapat dikurangi, dan jadwal produksi 

dapat lebih mudah dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan kebutuhan 

pelanggan. 

c. Pelayanan pelanggan yang meningkat. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

tanggal pengiriman yang dijanjikan dapat ditingkatkan, dantersedia peluang untuk 

kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. 

d. Semangat kerja pegawai meningkat. Para pegawai dapat memperoleh keyakinan 

dalam sistem, yang menghasilkan koordinasi dan komunikasi antar departemen 

yang lebih baik. 

e. Informasi manajemen yang lebih baik.Manajemen dapat menggunakan output 

sistem untuk memperoleh pandangan yang lebih baik mengenai sistem produksi 

fisik dan untuk mengukur kinerja sistem itu. Selain itu, eksekutif dan manajer 

perusahaan dari semua area fungsional dapat membuat perencanaan jangka 

panjang yang lebih baik. 

 

4.  Pendekatan Just – In – Time 

 Pendekatan just – in – time (JIT) menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum 

dengan menjadwalkan material agar tiba di stasiun kerja “ tepat pada waktunya”. 
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SISTEM INFORMASI PEMASARAN (SIP) 
MODEL SISTEM INFORMASI PEMASARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model diatas terdiri dari kombinasi subsistem-subsitem input dan output yang dihubungkan 
dengan database. 
Subsistem output: Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai 
bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. 
Subsistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Subsistem 

promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. 
Subsistem harga membantu manajer membuat keputusan harga. Selain itu ada subsistem kelima, 
subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang 
mempertimbangkan dampak gabungan dari unsur-unsur tersebut. Contoh informasi yang 
disediakan oleh subsistem bauran terintegrasi adalah permalan penjualan yang 
mempertimbangkan interaksi seluruh unsur-unsur bauran itu. 
Tiap subsistem output terdiri dari program-program didalam koleksi perangkat lunak, Berbagai 
program ini memungkinkan manajer untuk mendapat informasi dalam bentuk laporan periodik 
dan khusus, hasil simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran sistem pakar. 
 
Database 
Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database 
adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. 
 
Subsistem Input 
Sistem Informasi Akuntansi: mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran 
perusahaan. 
Sistem Intelijen Pemasaran : mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang 
berkaitan dengan operasi pemasaran. 
Sistem Penelitian Pemasaran : melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk 
tujuan mempelajari kebutuhan konsumen, dan meningkatkan efisiensi pemasaran. 
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NB :Pemasaran merupakan area fungsional pertama yang menunjukkan minat pada SIM.  
 
 
PERINSIP PERINSIP PEMASARAN 
Bauran pemasaran ( Marketing mix ): adalah strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur 
yang terdiri : 
1. PRODUK: apa yang dibeli oleh pelanggan untuk memuaskan keinginannya atau 

kebutuhannnya. Produk dapat berupa barang fisik berbagai jenis jasa atau suatu gagasan. 
2. PROMOSI : Berhubungan dengan  semua cara yang mendorong penjualan produk, termasuk 

periklanan dan penjualan langsung. 
3. TEMPAT : Berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada 

pelanggan melalui saluran distribusi 
4. HARGA: Terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh 

pelanggan  untuk produk itu. 
 
EVOLUSI SISTEM INFORMASI PEMASARAN 
1. Intelijen pemasaran: Infromasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. 
2. Informasi pemasaran intern : Informasi yang dikumpulkan di dalam perusahaan 
3. Komunikasi pemasaran : Informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. 
 

 


