
 

 

 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

 

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, sebagai 

referensi dalam pemilihan topik penelitian. Diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Anisa (2011) tentang implementasi 

e-government melalui bursa kerja online pada kementrian tenaga kerja dan 

transmigrasi. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implementasi e-government melalui bursa kerja online yaitu, dalam 

komunikasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah baik 

dengan pola hubungan yang bersifat langsung dan lancar, namun 

komunikasi antara pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih 

buruk, dimana masih banyak miskomunikasi, sosialisasi yang kurang 

baik. Sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan ini masih 

kurang baik dari segi staf, kewenangan, informasi, fasilitas dalam 

mencapai tujuan e-government secara maksimal. Dalam penelitian ini ada 

beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan, yaitu: 1) kemampuan 

dan kesiapan manajemen serta para pelakunya bukan teknologi. 

Suksesnya terletak pada kerja sama yang erat antara tenaga professional 

telematika dan para manajer dalam merencanakan dan  menerapkan 

perubahan-perubahan dalam berbagai kegiatan dan praktek pemerintahan. 
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2) adanya hambatan dalam mekanisme pasar yang memperlambat laju 

penetrasi prasarana jaringan informasi dan pemanfaatannya bagi kegiatan 

pemerintah, bisnis, pelayanan public dan serta kegiatan masyarakat. 

Adanya daerah serta kelompok social yang sukar mendapatkan pelayanan 

jaringan informasi secara komersial. 3) kultur berbagi belum ada : sharing 

informasi Kebanyakan masyarakat Indonesia masih “pelit” dan berada 

pada tataran trafik yang rendah. Selain itu kultur mendokumentasikkan 

belum lazim: budaya mendokumentasikan hampir setiap kegiatan dan 

kesempatan belum merambah masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliandri Priyo Nugroho (2012) tentang 

pengembangan system informasi manajemen proyek berbasis web. Dari 

hasil perancangan sistem informasi manajemen proyek berbasis website, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam sistem informasi ini 

telah dibangun sebuah database server proyek menggunakan MySQL 

yang telah mendukung RDBMS, yang semua data yang diolah menjadi 

laporan proyek berasal dari 1 (satu) sumber dan disimpan di dalam server 

tersebut sehingga memudahkan dalam penyimpanan dana pencarian serta 

menjadikannya sebagai cadangan/backup dari dokumen hardcopy. 2) 

Sistem informasi yang berbasis website ini dapat di akses online melalui 

internet sehingga informasi yang diberikan antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam proyek dapat tersampaikan dengan cepat. 3) Sistem laporan 

dan penagihan online yang terdapat dalam sistem informasi berbasis 

membuat proses pelaporan kemajuan pekerjaan dan penagihan yang sudah 

terintegrasi dalam website akan dapat lebih cepat dan memudahkan 
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penyedia jasa dalam memberikan laporan kepada pemilik proyek. 4) 

Selama proses pengembangan sistem informasi ini, tanggapan dan 

masukan dari calon pengguna sangatlah membantu dalam hal 

menyediakan jenis informasi, cara penyajian informasi dan cara 

penggunaan sistem informasi ini agar system ini berjalan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan calon pengguna. 5) Mengingat proses laporan 

kemajuan pekerjaan dan penagihan pembayaran dari pengajuan hingga 

persetujuan untuk penandatangan yang dilakukan secara online melalui 

internet, kesiapan infrastruktur harus disiapkan dengan baik dari segi 

sumber daya manusia dan peralatannya di pihak pemilik proyek maupun 

penyedia jasa.         

 

 

B. Tinjauan Sistem Informasi Manajemen 

1. Konsep Dasar Sistem 

1.1.  Definisi Sistem 

 

Robert N Anthony (2012:7)
1
 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan sistem 

adalah suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau 

sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karaterisitik berupa rangkaian langkah-

langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang guna mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut A. Rapoport (2008)
2
 menyebutkan bahwa dimaksud 

dengan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk tujuan 

                                                           
1 Anthony, Rober N dan Govindarajan, Vijay. 2012. Sistem Pengendalian Manajemen 

(Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat 
2
 Nugroho, Eko. 2008. Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi, dan 

Perkembangan. Yogyakarta: CV Andi Offset 
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Menurut Edhi Sutanta (2013:6)
3
 sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau 

elemen yang saling berkerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara 

tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 

guna mencapai suatu tujuan. Gordon B. Davis (1999:67)
4
 mengemukakan 

pengertian sistem adalah abstrak maupun fisik, abstrak adalah suatu susunan 

teratur gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. 

 

 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem pada dasarnya 

adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat 

dirincikan lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Sistem pernafasan kita terdiri dari 

suatu kelompok unsur, yang terdiri dari hidung, saluran pernafasan, paru-

paru, dan darah. Unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, 

yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut. 

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu degan yang lain dan sifat serta 

kerja sama antarunsur siste tersebut memunyai bentuk tertentu. 

c. Unsur sistem tersebut bekerjasama unttuk mencapai tujuan sistem. Setiap 

sistem mempunyai tujuan tertentu. 

d. Suatu sistem merupakan bagian dari sitem lain yang lebih besar.   

 

 

                                                           
3
 Nugroho, Eko. 2008. Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi, dan  Perkembangan. 

Yogyakarta: CV Andi Offset 
4
 Davis, Gordon. 1992. Kerangka Dasar  Sistem Informasi Manajemen  (Terjemahan). Jakarta: PT 

Gramedia 
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1.2. Karakteristik Sistem Secara Umum 

 

 

Sebuah sistem memiliki model umum yaitu input, proses, dan output. Hal ini 

merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana sebab sebuah sistem 

dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Selain itu, sebuah sistem 

memiliki karakteristik atau sifatsifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut 

bisa dikatakan sebuah sistem. Tata Sutabri (2005:11)
5
 Karakteristik tersebut 

adalah: 

a. Komponen sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi atau 

saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen tersebut dapat 

berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem  memiliki sifat dari 

sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses 

sistem secara keseluruhan. Suatu system dapat mempunyai sistem yang 

lebih besar, yang disebut ”supra sistem”. 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem 

dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem 

memungkinkan sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan. 

 

 

 

                                                           
5 Sutabri, Tata, 2005. Sisten Informasi Manajemen. Yogyakarta:Andi Offset 
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c. Lingkungan luar sistem (Environtment) 

Adalah bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau batasan system yang 

mempengaruhi operasi sistem tersebut baik yang bersifat menguntungkan 

maupun merugikan. 

d. Penghubung sistem (Interface) 

Yaitu media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain. 

e. Masukan sistem (Input) 

Yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem,yang dapat berupa 

pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input). 

f. Keluaran sistem (Output) 

Yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna dan merupakan masukan bagi subsistem yang lain. 

g. Pengolah sistem (Proses) 

Yaitu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 

h. Sasaran sistem (Objective) 

Sasaran atau tujuan sistem pasti dimiliki oleh suatu sistem dan bersifat 

deterministik. 

 

Berdasarkan penjabaran hal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

yang dimaksud dengan sistem adalah serangkaian kegiatan yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan kata lain bahwa sistem 

adalah satu kesatuan atau suatu kumpulan dari sub sistem-sub sistem yang saling 

berinteraksi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. 
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2. Konsep Dasar Informasi 

2.1. Definisi Informasi 

 

 

Menurut Gordon B Davis (1999: 27)
6
 dalam konteks sistem informasi yang 

dimaksud dengan informasi adalah data yang telah dioleh menjadi sebuh bentuk 

yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat 

ini atau mendatang. Menurut Raymond McLeod (2011:11)
7
 informasi adalah data 

hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang 

belum diketahui kepada pengguna. Menurut Teguh Wahyono (2004:3)
8
 yang 

dimaksud dengan informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk 

yang lebih berguna bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu 

keputusan. Menurut Tata Sutabri (2005:23)
9
 informasi didefinisikan sebagai data 

yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 

2.2.  Kualitas Informasi 

 

 

Kebutuhan informasi saat ini sangat meningkat, seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Informasi yang dibutuhkan tidak dilihat dari jumlah 

informasi yang dihasilkan, tetapi kualitas dari informasi (quality of information) 

                                                           
6
 Davis, Gordon. 1992. Kerangka Dasar  Sistem Informasi Manajemen  (Terjemahan). 

Jakarta: PT Gramedia  
7
 McLeod, Jr., Raymond; Schell, George P. 2011. Sistem Informasi Managemen 

(Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat 
8 9 

Sutabri, Tata, 2005. Sisten Informasi Manajemen. Yogyakarta:Andi Offset 
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tersebut. Dalam Heri Suprapto (2008) kualitas informasi ditentukan oleh delapan 

hal yaitu : 

a) Ketersediaan (availability) yaitu tersedianya informasi itu sendiri. 

Informasi harus dapat diperoleh (accessible) bagi orang yang hendak 

memanfaatkannya. 

b) Mudah dipahami (comprehensibility) yaitu informasi harus mudah 

dipahami oleh pembuat keputusan,baik itu informasi yang menyangkut 

pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. 

Informasi yang berbelit-belit hanya akan membuat kurang efektifnya 

keputusan manajemen. 

c) Relevan (relevance) yaitu informasi tersebut harus mempunyai manfaat 

untuk penerimanya. 

d) Bermanfaat yaitu informasi harus bermanfaat bagi organisasi. Karena intu 

informasi juga harus dapat tersaji ke dalam bentukbentuk yang 

memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan. 

e) Informasi harus akurat yaitu informasi harus bebas dari kesalahan dan 

tidak menyesatkan serta harus jelas mencerminkan waktunya. 

f) Tepat waktu (time liness) yaitu informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. 

g) Keandalan (reliability) yaitu informasi harus diperoleh dari sumbersumber 

yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengolah data atau pemberi 

informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas 

informasi yang disajikannya. 
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h) Konsistensi yaitu informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam 

penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar 

pengambilan keputusan. 

 

 

Dadan Umar Daihani dalam Heri Suprapto (2008)
10

 menyatakan bahwa kualitas 

informasi ditentukan oleh tujuh hal yaitu : 

a) Aksesibilitas yaitu informasi mudah didapatkan oleh pengguna informasi. 

Hal ini berkaitan dengan aktualisasi dari nilai informasinya. 

b) Kelengkapan yaitu berkaitan dengan kelengkapan isi dari informasi, dalam 

hal ini tidak hanya menyangkut volume tetapi juga kesesuaian dengan 

harapan pengguna informasi. 

c) Ketelitian yaitu berkaitan dengan kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan pengolahan data menjadi informasi. 

d) Ketepatan makna yaitu kesesuaian antara informasi yang dihasilkan 

dengan kebutuhan pemakai. 

e) Ketepatan waktu yaitu penyampaian informasi dan aktualisasi dilakukan 

tepat waktu. 

f) Kejelasan yaitu informasi dalam bentuk atau format disajikan dengan 

jelas. 

g) Fleksibilitas yaitu berkaitan dengan tingkat adaptasi dari informasi yang 

dihasilkan terhadap kebutuhan berbagai keputusan yang akan diambil dan 

terhadap sekelompok pengambilan keputusan yang berbeda. 

                                                           
10 Tesis Hery Suprapto (2008) tentang pengembangan sistem informasi program pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) berbasis web untuk 

mendukung koordinasi di badan narkotika provinsi (BNP) Jawa Tengah 
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Usaha untuk memperoleh suatu informasi harus melalui suatu proses transformasi 

dengan membuat data menjadi bermakna. Dengan demikian untuk memperoleh 

suatu informasi diperlukan sumber daya input, yang diproses menjadi sumber 

daya output. Proses pengolahan informasi memerlukan alat pengolah informasi, 

yaitu hardware, software, dan brainware. 

 

 

2.3.  Dimensi/Siklus Informasi  

 

 

Suatu informasi akan memiliki manfaat dalam proses pengambilan keputusan 

apabila informasi tersebut mempunyai kualitas dan nilai. Ketika pengembangan 

system (penggunaan maupun spesialis informasi) mendefinisikan output yang 

diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan empat 

dimensi dasar informasi. Raymond McLeod (2011:43)
11

 keempat dimensi tersebut 

yaitu: 

1) Relevansi     

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organiasi maka organisasi 

maka informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organiasi 

tersebut. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan 

dengan masalah yang sedang dihadapi. Data yang relevan dengan 

pengambilan keputusan  yang akan diambil saja yang akan disebut sebagai 

informasi.   

                                                           
11 McLeod, Jr., Raymond; Schell, George P. 2011. Sistem Informasi Managemen 

(Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat 

 



23 

 

2) Akurasi  

Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil 

pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data 

tersebut akurat. Idealnya, seluruh informasi seharusnya akurat. Aplikasi 

yang melibatkan uang, seperti penggajian, penagihan dan piutang berusaha 

untuk mencapai tingkat akurasi 100%. Aplikasi seperti peramalan 

ekonomi jangka panjang dan laporan statistic seringkali masih  tetap 

bermanfaat meskipun kurang dari 100% akurat.     

3) Ketepatan Waktu 

Informasi hendaknya tersedia tepat pada saat manajer membutuhkannya  

untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang 

atau hilangnya peluang yang ada. Para pengguna hendaknya dapat 

memperoleh informasi yang menguraikan apa yang sedang terjadi saat ini, 

selain dari apa yang telah terjadi dimasa lalu.   

4) Kelengkapan  

Para penguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan 

suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu dan solusinya. 

Informasi dikatakan lengkap jika memiliki jumlah agregasi yang tepat dan 

mendukung semua area dimana keputusan akan diambil.  
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Setelah melihat pejelasan diatas tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa informasi 

adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna dan 

bermanfaat bagi yang menerimanya.  

 

 

3. Konsep Dasar Manajemen 

 

 

Menurut Gibson, Donelly dan Ivancevich (2006: 1)
12

 Manajemen adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan 

berbagai aktifitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila 

satu individu bertindak sendiri. Menurut Haiman (2004:11)
13

 manajemen adalah 

fungsi untuk  mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-

usaha individu untuk  mencapai tujuan bersama. Manajemen menurut Malayu S.P 

Hasibuan (2009:5)
14

 memberikan definisi sebagai berikut: Manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

Menurut G.R. Terry (2009:5)
15

 Manajemen adalah suatu proses terttentu yang 

terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yag 

dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan manusia dan sumber  daya lain. Manajemen adalah ilmu 

(knowledge) sekaligus kemahiran (knowhow) yang dikembangkan melalui kajian 

                                                           
12 13 14 15

 Hasibuan, Malayu S.P. 2009 Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta :  

Bumi Aksara   
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ilmiah dan praktek. Sondang P. Siagian (1994:5)
16

,  mendefinisikan manajemen 

adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam 

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 

 

Penjelasan mengenai fungsi manajemen yang meliputi aspek perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, menurut pendapat Sondang P. 

Siagian (1994:108-135)
17

, yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa 

yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

2. Pengorganisasian (Organizing) adalah keseluruhan proses pengelompokan 

orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang 

sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan 

sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan 

3. Penggerakan (Actuating) adalah keseluruhan proses pemberian motif 

bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau 

bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien 

dan ekonomis 

4. Pengawasan (Controling) adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan 

                                                           
16

 
17

 Siagian, Sondang P. 1994. Filsafat Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara 
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yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya 

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, manajemen mempunyai beberapa 

pengertian  kunci, sebagai berikut: 

1. Proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan 

2. Kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan 

yang sering disebut sebagai fungsi manajerial 

3. Tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut 

4. Sumber daya organisasi yang digunakan untuk  mencapai tujuan. 

 

Dengan demikian manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

suatu proses untuk  mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, 

kegiatan manjemen harus dilakukan melalui suatu pengawasan terhadap kegiatan 

yang sedang dilakukan. Pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen 

merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan untuk  mencapai suatu tujuan dengan 

menggunakan tenaga orang lain dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan 

yang dilakukan. 

 

Pengertian manajemen pada dasarnya merupakan suatu usaha pengendalian 

kelompok orang agar mau bekerja sama dengan efektif dan efisien, dimana tugas 

seseorang manajer atau pimpinan adalah menyelesaikan suatu pekerjaan melalui 

usaha-usaha orang lain agar tujuannya dapat tercapai. Pada instansi pemerintah 
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pada administratorlah yang akan meminta orang lain agar mereka mau melakukan 

kerjasama yang dikerjakan agar tujuannya tercapai. 

 

 

4. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

 

 

Menurut Rosyidi, Abidarin. dkk dalam Jurnal Ilmiah Manajerial (2005) Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu 

kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang 

lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, 

menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya 

(processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar 

bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat 

dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, 

mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut 

guna mencapai tujuan.  

 

George M. Scott (2004:100)
18

 yang mendefinisikan SIM sebagai serangkaian sub-

sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu 

mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara 

guna meningkatkan produktifitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas 

dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan.  

                                                           
18

 Scott, George M. 2004. Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen (Terjemahan). Jakarta: PT  

    Raja Grafindo Persada.  
19 
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Gordon B Davis, mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen sebagai sebuah 

sistem manusia mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna 

mendukung fungsi operasi,fungsi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan 

dalam sebuah organisasi. Sistem menggunakan hardware, software, prosedur, 

model dan sebuah database. Raymond  McLeod (2008:12)
19

 mendefinisikan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai suatu system berbasis computer yang 

membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. 

Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organusasi formal-

perusahaan atau sub-unit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM 

menjelaskan perusahaan atau salah satu system utamanya dilihat dari apa yang 

telah terjadi dimasa lalu, apa yang sedang terjadi dan apa yang kemungkinan akan 

terjadi dimasa depan.  

 

Suatu SIM pada umumnya dikembangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan 

permasalahan/kebutuhan pemakainya. Dengan begitu maka setiap system 

informasi mempunyai tujuan yang spesifik. SIM yang sederhana, biasanya 

dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi 

untuk unit fungsional organisasi. SIM seperti ini biasanya bertujuan untuk 

memberikan dukungan berupa pengolahan transaksi pada tingkat operasional dan 

sedikit dukungan pada tingkat perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. 

Pada SIM yang lebih kompleks dukungan yang diberikan juga lebih besar, yaitu 

untuk menangani pengolahan data transaksi pada tingkat operasional dan 

penekanan pada tingkatan pengendalian manajemen. Biasanya SIM terdiri atas 
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beberapa modul yang masing-masing menangani pengolahan data pada unit 

fungsional tertentu. Sedangkan SIM yang kompleks dikembangkan dengan tujuan 

untuk menangani kebutuhan informasi pada semua tingkat kegiatan manajemen 

untuk semua unit fungsional yang ada.  

 

Permasalahan yang dihadapi pada pengembangan SIM pada dasarnya adalah 

bagaimana agar SIM yang dirancang dapat mendukung setiap unit fungsional dan 

semua tingkat kegiatan manajemen secara optimal. Suatu basis data yang lengkap 

dan kemampuan menampilkan kembali dengan cepat dan mudah terhadap data 

yang tersimpan pada basis data merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan 

pada perancangan SIM. Dalam Edhy Sutanta (2005), secara umum tujuan SIM 

dapat dikelompokkan sebagai berikut ini: 

1) Agar organisasi dapat beroperasi secara efisien. SIM mengerjakan 

pekerjaan rutin secara lebih cepat dan mudah. Effisiensi dicapai berkat 

prestasi sistem pengolahan transaksi (Transaction Processing 

Systems/TPS). 

2) Agar organisasi dapat beroperasi secara effektif. Efektifitas merupakan 

target dari system pendukung keputusan (Decission Support Systems/DSS). 

DSS memberikan informasi khusus yang tersaring dan model untuk 

simulasi. Informasi dan model tersebut dapat ditampilkan secara adhoc 

setiap kali dibutuhkan. DSS akan membantu manajer agar dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik. 
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3) Agar organisasi dapat memberikan pelayanan/service yang lebih baik. 

SIM memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

4) Agar organisasi dapat meningkatkan kreasi/improvisasi terhadap produk 

yang dihasilkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena SIM akan 

mengintegrasikan informasi dalam organisasi sehingga dapat membantu 

pengembangan usaha melalui kreasi produk. 

5) Agar organisasi dapat meningkatkan usahanya. SIM yang baik akan 

mampu meningkatkan pangsa pasar terhadap produk yang dihasilkan. SIM 

akan mengakibatkan terjadinya client lockin/copetitor lock out yaitu suatu 

ketergantungan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan organisasi 

tertentu dan kengganan untuk berpindah ke tempat lain. Tentunya hal ini 

tidak berarti harus mutlak terjadi pada setiap organisasi yang menerapkan 

SIM. 

 

 

Selain dengan menjelaskan definisinya, SIM dapat dijelaskan dalam Jurnal Ilmiah 

Manajerial menurut Rosyidi Abidarin dkk (2005) dengan memberikan penjelasan 

yang didasarkan pada tiga macam tinjauan, yaitu berdasarkan komponen fisik, 

fungsi pengolahan, dan fungsi keluaran. Berdasarkan komponen fisik 

penyusunnya, dalam Gordon B. Davis (2005:96) SIM dapat terdiri atas komponen 

berikut: 

1) Perangkat keras (hardware), meliputi piranti yang digunakan oleh sistem 

komputer untuk masukan dan keluaran (I/O device), memory, modem, 

pengolah (processor), dan lainnya. 
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2) Perangkat lunak (software), berupa program komputer yang meliputi 

sistem operasi (Operating System/OS), bahasa pemrograman 

(Programming Language), dan aplikasi (Application) 

3) Berkas/Database (file), merupakan sekumpulan data yang disimpan 

dengan cara tertentu dalam memori sehingga dapat digunakan dengan 

mudah dan cepat. 

4) Prosedur (procedure), meliputi prosedur pengoperasian SIM, manual, dan 

dokumen-dokumen yang memuat aturan yang terkait dengan SIM, dan 

lainnya 

5) Manusia (brainware), meliputi operator, programmer, system analyst, 

manajer system informasi, manajer pada tingkat operasional, manajer pada 

tingkat manajerial, manajer pada tingkat strategis, teknisi, serta personal 

lain yang terlibat. 

 

SIM mempunyai tugas utama melakukan transformasi data menjadi informasi. 

Hal ini berarti SIM bertugas menerima data masukan, mengolah data masukan, 

dan menghasilkan keluaran berupa informasi.  

Berdasarkan fungsi pengolahan, SIM dapat terdiri atas fungsi:  

1)  mengolah transaksi,  

2)  memelihara file historis,  

3)  menghasilkan keluaran, dan  

4)  interaksi userpengolah.  

Berdasarkan fungsi keluaran, SIM dapat menghasilkan keluaran berupa:  

1)  Dokumen transaksi,  
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2)  Laporan rutin,  

3)  Jawaban atas pertanyaan terjadwal,  

4)  laporan adhoc,  

5)  Jawaban atas pertanyaan adhoc, serta 

 6)  Dialog user-machine. 

 

 

Agar SIM dalam suatu organisasi dapat beroperasi secara efektif, terdapat 

beberapa unsur yang penting, yaitu:  

1)  Data yang dibutuhkan,  

2)  Kapan data dibutuhkan,  

3)  Siapa yang membutuhkan,  

4)  Dimana data dibutuhkan,  

5)  Dalam bentuk apa data dibutuhkan,  

6)  Prioritas dari bermacam data,  

7)  Prosedur untuk memproses data,  

8)  Bagaimana pengaturan umpan balik, serta  

9)  Mekanisme evaluasi yang digunakan.  

 

 

Unsur-unsur tersebut perlu mendapat perhatian sebagai bagian penting saat 

pengembangan SIM. Bentuk anatomi SIM dapat digambarkan sebagaimana 

ditunjukkan oleh Bagan 2,1. Pada gambar tersebut, data masukan dapat berupa 

data bahan baku, harga produk, biaya tenaga kerja, dan lainnya. Data operasi 

dapat berupa angka produksi, biaya mesin, pekerjaan proses, dan lainnya. 
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Sedangkan keluaran dapat berupa tingkat investasi, tanggal pengiriman, dan 

lainnya.  

Jaringan kerja tersebut memberikan dua implikasi, yaitu:  

1) SIM didesain untuk menyediakan informasi bagi setiap unit fungsional, dan 

2) SIM untuk unit fungsional yang saling berhubungan dapat dikelompokkan ke 

dalam suatu subsistem yang melayani kelompok itu (fungsi operasional). 

 

Gambar 2.1 Bentuk Anatomi SIM 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal Ilmiah Manajerial (2005) Dukungan  SIM dalam Kegiatan  

   Manajemen 

 

Jaringan kerja SIM terdiri atas:  

1) perencanaan strategi dan pengendalian manajemen,  

2)  fungsi operasional, dan  

3)  unit fungsional.  
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Gambar 2.2 Hirarkhi pengendalian dalam jaringan kerja SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal Ilmiah Manajerial (2005) Dukungan  SIM dalam Kegiatan  

  Manajemen 

  

Pada kenyataannya fungsi organisatoris pada setiap organisasi tidak dapat 

seragam. Namun demikian, umumnya fungsi dalam suatu organisasi meliputi: 1). 

produksi, yaitu kegiatan produksi, produk keteknikan, dan lain-lain, 2). 

pemasaran, yaitu kegiatan riset pasar, promosi, penjualan, dan lain-lain, 3). 

logistik, meliputi kegiatan pembelian, persediaan, distribusi, dan lain-lain, dan 4). 

keuangan dan akuntansi, yaitu kegiatan pembelanjaan, akuntansi keuangan, 

akuntansi biaya, penganggaran, dan lain-lain. Pada hakekatnya, kebutuhan 

informasi pada setiap fungsi operasi dalam manajemen dan pada setiap tingkatan 
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manajemen berbeda-beda. Kebutuhan informasi tersebut tergantung pada tiga 

macam faktor, yaitu: 1). fungsi operasional, 2). kegiatan manajemen, dan 3). 

pembuatan keputusan.  

 

Perbedaan kebutuhan informasi tersebut terletak pada isi dan cirri informasi yang 

dibutuhkan. Isi informasi untuk setiap fungsi operasional tergantung pada fungsi 

masing-masing, misal isi informasi untuk fungsi pemasaran adalah berbeda 

dengan isi informasi untuk fungsi personalia. Sedangkan ciri informasi 

bergantung pada tingkat kegiatan manajemen yang mempengaruhi pembuatan 

keputusan. Informasi untuk kegiatan manajemen tingkat atas berbeda dengan 

informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan manajemen tingkat menengah dan 

bawah. Manajemen tingkat atas memerlukan informasi yang tersaring dan tidak 

terinci.  

Keputusan manajemen diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:  

1) tidak terprogram (non programmed decission), 

2) setengah terprogram (semi programmed decision), dan  

3) terprogram (programmed decission). 

 

Komponen fisik dan keluaran dalam SIM berperan untuk melaksanakan fungsi 

pengolahan. Elemen operasional sebagai fungsi pengolahan pada SIM terdiri atas: 

1. Pengolahan transaksi, meliputi: 

a. Pengolahan transaksi internal 

b. Pengolahan transaksi eksternal 

c. Penyajian transaksi, meliputi:  
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1) Penyajian secara langsung,  

2) Penyajian berupa laporan, dan 

 3) Komunikasi transaksi 

2. Pemeliharaan file historis 

3. Pemrosesan laporan, meliputi: 

a. Laporan terjadwal 

b. laporan tidak terjadwal (adhoc) 

4. Pemrosesan permintaan, yaitu untuk memudahkan akses data dalam SIM 

5. Interaksi user-mesin, yaitu berupa aplikasi sistem informasi 

 

Pada dasarnya sebuah sistem informasi manajemen menerima dan memproses 

data untuk kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi para 

pengguna informasi dalam tingkatan manajemen. Untuk memperjelas pelaksanaan 

dari sistem informasi manajemen diperlukan beberapa indikator dari sistem 

informasi manajemen. Adapun indikator-indikator dari sistem informasi 

manajemen yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis dalam buku yang berjudul 

Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I (1995:57), yaitu: 

1. Informasi 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data akan tetapi tidak 

semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil 

pengolahan data yang tidak memberikan arti serta tidak bermanfaat 

bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. 

2. Manusia sebagai pengolah informasi 
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Peranan manusia disini sangat besar yaitu untuk menciptakan 

informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Baik 

buruknya informasi yang dihasilkan tergantung dari profesionalitas 

dari manusia itu sendiri. 

3. System  

Sistem adalah suatu bentuk kerjasama yang harmonis antara 

bagian/komponen/sub sistem yang saling berhubungan satu dengan 

bagian/komponen/sub sistem lainnya untuk mencapai suatu tujuan. 

Selain itu sistem tidaklah berdiri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh 

lingkungan, baik itu lingkungan intern maupun lingkungan ekstern. 

4. Organisasi dan manajemen 

Organisasi tidak bisa lepas dari kegiatan manajemen dan begitu pula 

sebaliknya karena keduanya mempunyai hubungan yang begitu erat 

dan kuat. 

5. Konsep pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya dalam organisasi yang dipimpinnya dengan 

melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang 

dimungkinkan. 

  

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
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C. Sistem Informasi Berbasis Web 

1. Pengetian Web 

 

 

Revolusi informasi dimulai dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham 

Bell di akhir abada ke-19. Bagi konsumen, telepon menyediakan manfaat yang 

signifikan kemudahan akan waktu/kesempatan yang ada. Pesatnya revolusi 

informasi dipercepat dengan penemuan komputer yang memperoleh momentum 

besar pada tahun 1990-an dengan hadirnya internet.  Pada dasarnya web adalah 

sebuah basis data jalinan komputer di seluruh dunia yang menggunakan sebuah 

arsitektur pengambilan informasi yang umum. Secara konsep, web merupakan 

sebuah klien atau server sistem manajemen basis data. World Wide Web (WWW), 

lebih dikenal dengan web, merupakan salah satu layanan yang didapat oleh 

pemakai komputer yang terhubung ke Internet. Web pada awalnya adalah ruang 

informasi dalam Internet, dengan menggunakan teknologi hyperteks, pemakai 

dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan 

dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. World wide web 

(www) adalah aplikasi yang paling menarik di Internet dan banyak digunakan. 

Informasi yang terdapat dalam www tidak hanya berupa teks tetapi juga gambar 

dan multimedia. 

 

Informasi yang diletakkan di www disebut home page dan setiap home page 

mempunyai alamat sendiri. www merupakan system yang menciptakan 

pertukaran data di internet secara mudah dan efisien. Ada 2 bagian utama pada 

sebuah www, yaitu : 
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1) Server web, yang merupakan komputer dan software yang menyimpan dan 

mendistribusikan data ke komputer lewat Internet sesuai permintaan. 

2) Browser web, yang merupakan software yang beroperasi di setiap 

komputer pribadi yang meminta informasi dari server web dan 

menampilkannya sehingga data dapat diakses. 

 

 

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar 

interface pada layanan-layanan yang ada di Internet, dari awalnya sebagai 

penyedia informasi, kini digunakan juga untuk komunikasi dari email sampai 

dengan chatting, sampai dengan melakukan transaksi bisnis (commerce). 

 

2. Kelebihan Penggunaan Web dalam Komunikasi dan Menyediakan 

Informasi 

 

Kini, web seakan lebih populer daripada email, walaupun secara statistik email 

masih merupakan aplikasi terbanyak yang digunakan oleh pengguna Internet. Web 

lebih populer bagi khalayak umum dan pemula,terutama untuk tujuan pencarian 

informasi dan melakukan komunikasi email yang menggunakan web sebagai 

interfacenya. Internet identik dengan web, karena popularitasnya sebagai penyedia 

informasi dan interface yang dibutuhkan oleh pengguna Internet dari masalah 

informasi sampai dengan komunikasi. Informasi produk dari yang serius sampai 

dengan yang sampah, dari yang cuma-cuma sampai dengan yang komersial, 

semuanya ada. 
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Web memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pelaku Internet 

lainnya dan menelusuri (informasi) di Internet. Selain itu web telah diadopsi oleh 

perusahaan sebagai sebagian dari strategi teknologi informasinya,karena beberapa 

alasan : 

1) Akses informasi mudah 

2) Setup server lebih mudah 

3) Informasi mudah didistribusikan 

4) Bebas platform; informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem 

operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat 

disajikan. 

 

3. Cara Kerja Web 

 

1) Informasi web disimpan dalam dokumen yang disebut dengan halaman-

halaman web(web pages). 

2) Web page adalah file-file yang disimpan dalam komputer yang disebut 

dengan server-server web (web servers). 

3) Komputer-komputer membaca web page disebut sebagai web client. 

4) Web client menampilkan page dengan menggunakan program yang 

disebut dengan browser web (web browser). 
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D. Tinjauan E-Government 

1. Pengertian E-Government 

 

 

The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai “the use by 

government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, 

the Internet, and mobile computing) than have the ability to transform relations 

with citizen, businesses, and other arms of government”. E-Government sebagai 

upaya penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintahan untuk 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk 

memfasilitasi kerjasama antar insitusi pemerintah. Menurut Abidin, Zaenal 2001 

dalam Wardiyanto, Bintoro (2010) pengertian dari e-government adalah suatu 

sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk 

merekam dan melacak informasi publik, dan member akses layanan publik, oleh 

instansi pemerintah. 

 

Dari kedua konsep tersebut, maka E-Governmnet dapat disimpulkan sebagai 

aplikasi dari alat-alat elektronik dalam interaksi antara pemerintah dengan 

masyarakat, pemerintah dengan kalangan pengusaha dan  kegiatan operasional 

internal pemerintah. Interaksi melalui media elektronik tersebut semata-mata 

adalah dalam rangka memudahkan dan mendorong terciptanya demokratisasi dan 

penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (good governance).  
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2. Pengembangan E-Governmment 

 

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahaan yang berbasis (menggunakan) elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. 

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan 

proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalisasikan 

pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan e-governace dilingkungan 

intansi public diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu: 

a) Pembentukan jarikan informasi dan transaksi pelayanan public yang 

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas. 

b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan perkembangan perekonomian dan memperkuat kemampuan 

menghadapi perubahan dan persaingan. 

c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-

lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog public bagi masyarakat 

agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara. 

d) Pembentukan system manajemen dan proses kerja yang transparan dan 

efesien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 

pemerintah. 
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Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan public yang disediakan oleh 

pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat 

dilaksanakan melalui 4 tingkatan, yaitu: 

a) Tingkat 1 – Persiapan 

- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi 

pada setiap lembaga. 

- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik   

b) Tingkat 2 – Pematangan  

- Pembuatan situs web informasi public yang bersifat interaktif 

- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain  

c) Tingkat 3 – Pemantapan 

- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan public 

- Pembuatan inteperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain 

d) Tingkat 4 – Pemanfaatan 

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to 

Government (G2G), Government to Business (G2B), Government 

to Consumers (G3C) 

 

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government 

 

Dalam lampiran Inpres  No 3 Tahun 2003, dengan mempertimbangkan kondisi 

saat ini, pencapaian tujuan strategis e-governmet perllu dilaksanakan melalui 6 

strategi yang berkaitan erat yaitu sebagai berikut: 
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a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta 

terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan 

peningkatan kualitas jaringan koomunikasi keseluruh wilayah Negara. 

Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan public 

yang dapat mengintegrasikan system manajemen dan proses kerja instansi 

pemerintah. 

b. Menata system manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat 

mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. 

c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin 

dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interopabilitas 

pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi 

dan prosedur yang berkaitan dengan manejeman dolumen dan informasi 

elektronik.  

d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry 

telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah 

adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan 

strategis e-government. 

e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Baik pemerintah 

maupun masyarakat. 

f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis mellalui ttahapan yang 

realistis dan terukur dalam pengembangan e-government, dapat 

dilaksanakan dengan 4 tingkatan, yaitu: persiapan, pematangan, 

pemantapan dan pemanfaatan. 
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Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-governmant dapat dilaksanakan 

secara sistematis dan terpadu maka penyusunan kebijakan, peraturan dan 

perundang-undangan, standarisasi dan panduan yang diperlukan harus konsisten 

dan saling mendukung. Perumusan yang akan dibuat perlu memgacu kepada 

kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan 

pelayanan public dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi 

yang handal dan terpercaya.    

 

E. Uraian Umum Tentang Narkoba  

1. Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya 

(NAPZA)  

 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk 

sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan 

ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). 

Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur 

dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi 

sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. 

Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat 

mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan 

Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam 

Undang- Undang Narkotika dan Psikotropika.  
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Menurut Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana dalam Efrizal Nanda (2012),  

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan 

termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh 

manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan 

mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. 

Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, 

pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat 

mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak 

teratur). 

 

Hari Sasangka dalam Efrizal Nanda (2012), Perkataan Narkotika berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-

apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” 

yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat 

menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Selain itu, pengertian Narkotika 

secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV (1980 : 2336) 

adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral 

dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus 

digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat 

menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi 

serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.  
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2. Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan 

a. Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain); 

Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang 

alami, sintetik dan semi sintetik. Potensi menghilangkan nyeri dan 

menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat 

dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke 

dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. 

Pengaruh jangka pendek : hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa 

mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. 

Pengaruh jangka panjang : Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit 

lain yang tidak dapat sembuh. 

b. Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis); 

Ganja mengandung THC (Tetrahydro-Cannabinol) yang bersifat 

psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan 

disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh 

jangka pendek : rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh 

jangka panjang : perubahan permanen pada selsel otak. 

c. Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka); 

Berasal dari tanaman koka golongan stimulansia, digunakan dengan cara 

disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka 

pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka 

panjang : sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan. 
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d. Alkohol; 

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan 

A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 

5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol 

mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manson house. Alkohol bersifat 

menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunanya lepas 

kendali. Pengaruh jangka pendek: mengakibatkan mabuk. Pengaruh 

jangka panjang : menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan 

meningkatkan resiko terkena kanker. 

e. Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu); 

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan 

ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek: perasaan menjadi riang dan 

nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak 

seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang : penyakit janjtung 

dan gangguan psikotik. 

f. Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD); 

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara 

diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek : mengalami halusinasi. 

Pengaruh jangka panjang : dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan 

gagal jantung dan pernafasan. 

g. Sedativa dan Hipnotika ( obat penenang dan obat tidur); 

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama 

dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. 

Dampaknya adalah resiko kematian. 
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h. Solven dan Inhalansia; 

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik 

yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, 

tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu 

terhirup akan langsung masuk ke otak . Pengaruh jangka pendek : dapat 

mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjang : kerusakan 

sistem tubuh secara permanen. 

i. Nikotin; 

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang 

masuknya narkoba. 

j. Kafein. 

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, 

minuman penyegar, teh dan minuman kola.  

 

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut : 

- Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. 

- Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
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- Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan 

 

3. Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Lainnya (NAPZA)  

 

Efrizal Nanda (2012), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi 

rawan terhadap narkoba, yaitu:  

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakina tentang diri sendiri dan tentang dunia 

sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan 

kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang 

merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau 

mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin 

tercapai. 

2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada 

diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan 

kenyataan.  

3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah  

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul 

keyakinan yang keliru.  
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5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul 

membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah 

suasana hatinya.  

 

Efrizal Nanda (2012) akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat 

berupa:  

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;  

2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba 

dalam jumlah yang cukup berpengaruh apda tubuh;  

3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya 

pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga 

perlu dosis yang lebih besar; 

4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang 

dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;  

5. Gangguan perilaku mental dan sosial;  

6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan 

kelamin;  

7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.  
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F. Kerangka Berfikir 

 

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah 

membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih 

akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan 

internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya 

secara elektronis. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat 

didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi 

bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya 

tergabung dalam suatu entitas organisasi formal, seperti Departemen atau 

Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang dapat dijabarkan menjadi Direktorat, 

Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil dibawahnya. Informasi menjelaskan 

mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah 

terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan 

terjadi dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut.  

 

Salah satu tugas pokok Badan Narkotika Nasional adalah membangun Sistem 

Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian 

Ketersediaan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba yang bersifat 

informative, actual dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga diperlukan 

jaringan informasi sampai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung 

yang akan mempercepat penyajian dan penyediaan data bagi masyarakat secara 

actual dan akurat. Pengembangan sistem informasi P4GN berbasis web tersebut 

juga perlu disesuaikan dengan sistem koordinasi P4GN di BNNP Lampung yang 
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ada serta permasalahan yang dihadapi. BNNP Lampung dalam melaksanakan 

tugas pokok fungsinya harus melakukan koordinasi dengan BNN di seluruh 

Lampung, Instansi dan lembaga terkait lainnya, serta dengan anggota BNNP 

Lampung itu sendiri yang letaknya terpisah-pisah, sehingga membutuhkan sistem 

informasi manajemen yang dapat diakses bersama. Sistem Informasi Manajemen 

P4GN di BNNP Lampung berbasis web saat ini dapat meningkatkan kinerja 

BNNP Lampung dalam melaksanakan tugas koordinasinya.  

 

Peningkatan kinerja tersebut dapat terwujud dengan dihasilkannya kualitas 

informasi P4GN yang relevan, akurat, lengkap, tepat waktu dan mudah diakses 

akan membantu pihak manajemen BNNP Lampung dalam pengambilan 

keputusan dan informasinya dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah 

untuk dapat menentukan tingkat bahaya narkoba di Lampung. Pemaparan di atas 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Kegiatan penelitian 

yang akan dilakukan yakni mengenai Sistem Informasi Manajemen Program 

P4GN Berbasis Web pada BNN Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Gambar 2.3 Alur Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 

 

Permasalahan Narkoba 

 

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 salah satu tugas 

pokok Badan Narkotika Nasional adalah membangun 

Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, 

Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan, serta 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba 

Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung dianalisis dari sistem informasi 

manajemen yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis dalam 

buku yang berjudul Kerangka Dasar Sistem Informasi 

Manajemen Bagian I (1995:57), yaitu: 

1. Informasi 

2. Manusia Sebagai Pengolah Informasi 

3. Sistem Kordinasi 

4. Struktur Pengorganisasi dan Manajemen 

5. Pengambilan Keputusan 

 

Meningkatnya 

penggunaan 

Teknologi 

Informasi, 

khususnya 

Internet. 

Manajer Mengambil Keputusan dalam upaya Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 


