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KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis 
Komputer

1.  Pengelolaan sistem informasi Manajemen

Pengelolaan kerja suatu sistim informasi manajemen (SIM) merupakan suatu

alur  proses  yang  kontinu  dari  mulai  perencanaan  sampai  dengan  balik.  Alur  ini

dimulai dengan rencana dari standar tujuan itu dan dilakukanlah proses masukan data.

Kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  pengolahan,  Hasil  pengolahan  itu  dijadikan

umpan  balik  terhadap  perencanaan  standar.  Bila  memenuhi  rencana  dan  standar,

maka dilanjutkan dengan penyampaian hasil  pada manajemen untuk mengevaluasi

proses kerja SIM, yang kemudian akan bergerak lagi sesuai dengan kebutuhan

Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  berasal  dari  kata
Management  of  Information  Sistem.  Sistem  Informasi
Manajemn  atau  biasa  disingkat  SIM  mengandung  arti
sekumpulan  orang-orang,  seperangkat  pedoman  dan
pemilihan peralatan pengolahan data, menyimpan, mengolah
dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian dalam
pengambilan  keputusan  dengan  memberikan  informasi
kepada  manajer  agar  dapat  dimanfaatkan  pada  waktunya
secara efsien.1

Sistem  informasi  merupakan  suatu  kegiatan   pengumpulan  data  mentah

yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang dapat bermanfaat  bagi para

pemakainya.  Informasi-informasi  yang  dihasilkan  biasanya  sangat  dibutuhkan

1Harbangan Siagian,  Administrasi Pendidikan  (Semarang: Satya Wacana,
1989), h. 22.
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seseorang sebagai  bahan pertimbangan  sebelum membuat  atau  mengambil  sebuah

keputusan/ kebijakan tertentu.  Hingga saat ini sistem informasi memiliki beraneka

ragam definisi,  sistem informasi  adalah  suatu  sistem buatan  manusia  yang secara

umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat

untuk menghimpun, menyimpan dan mengoah serta menyediakan informasi keluaran

kepada para pemakai.

Secara  umum  sistem  informasi  memiliki  tiga  unsur  atau  kegiatan  utama

sebagaimana yang dikemukakan oleh Edhy Sutanta  yaitu:

a. Menerima data sebagai masukan (input)

b. Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data,

pemutakhiran perkiraan dan lain-lain. 

c. Memperoleh  informasi  sebagai  keluaran  (output).  Ketiga  unsur  tersebut

berlaku baik untuk sistem informasi secara manual, elektromekanis maupun

dengan sistem komputer2.

Harun  mengemukakan  bahwa  ”pada  era  globalisasi  teknologi  semakin
canggih  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  organisasi,  yaitu
sumber  daya manusia  yang berkualitas  dan menguasai  ilmu pengetahuan
dan  teknologi”.  Dalam  hal  ini  diperlukan  sumber  daya  manusia  atau
karyawan yang dapat mengoperasikan dan mengendalikan komputer dengan
keahlian khusus3

Tujuan  dibentuknya  sistem  informasi  manajemen  adalah  agar  organisasi

memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik

2Edhy Sutanta, Basis Data Dalam Tinjauan Konseptual, (Yogyakarta: Ar-Ruzz  2011)  h. 24
3Harun,  Cut  Zahri,   Manajemen  Sumber  Daya  Pendidikan,  (Yogyakarta:  Pena  Persada

Desktop Publisher, 2010)  h. 25.
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yang  menyangkut  keputusan-keputusan  rutin  maupun  keputusan-keputusan  yang

strategis.  Adapun  kegunaan/  fungsi  dari  SIM  itu  sendiri  sebagaimana  yang

dikemukakan

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat
bagi  para   pemakai,  tanpa  mengharuskan  adanya  perantara  sistem
informasi

2. Menjamin  tersedianya  kualitas  dan  keterampilan  dalam  memanfaatkan
sistem informasi secara kritis;

3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif;
4.  Mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung

sistem informasi
5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi
6. Mengantisipasi  dan  memahami  konsekuensi-konsekuensi  ekonomis  dari

sistem informasi dan teknologi baru
7. Memperbaiki  produktifitas  dalam  aplikasi  pengembangan  dan

pemeliharaan4 

Penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  (SIM)  di  lembaga  pendidikan

(sekolah)  diperlukan keseimbangan sumber  daya yang tersedia,  antara  lain  adalah

ketersediaan  karyawan  yang  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  dalam

mengoperasikan  teknologi  informasi  dan  ketersediaan  dana  untuk  pengadaan

komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perkembangan perangkat

keras  dan  perangkat  lunak  juga  sangat  mempengaruhi  kualitas  informasi  yang

dihasilkan oleh SIM yang ada di lembaga pendidikan.

Abdul  kadir  dan  Terra  Ch  Triwahyuni  mengemukakan  bahwa  teknologi
informasi adalah seperangkat alat yang yang membantu anda bekerja dengan
informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemprosesan
informasi5 

4Hadari  Nawawi  dan  Martini  Hadari.  Administrasi  Personel  Untuk  Peningkatan
Produktifitas Kerja, (Jakarta: Haji Masagung 2006). h. 21

5Abdul  kadir  dan  Terra  Ch  Triwahyuni,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam
globalisasi  pendidikan,  (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari
2003), h 2
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Faktor kemampuan karyawan sangat menentukan keefektifitan hasil kerja, ini

adalah salah satu faktor dari sekolah untuk dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai. Sekolah dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan.

Jika  karyawan  berhasil   membawa  kemajuan  bagi  sekolah,  keuntungan  yang

diperoleh  akan  dipetik  oleh  kedua  belah  pihak.  Bagi  karyawan  keberhasilan

merupakan  aktualisasi  potensi  diri  sekaligus  peluang  untuk  memenuhi  kebutuhan

hidupnya.  Bagi  sekolah,  keberhasilan  merupakan  sarana  untuk  pertumbuhan  dan

perkembangan menuju keefektifan kinerja

Lebih  lanjut  Rochaety  dkk  sistim  informasi  manajemen  (SIM)  merupakan

“Perpaduan  antara  sumber  daya  manusia  dan  aplikasi  teknologi  informasi  untuk

memilih,  menyimpan,  mengolah  dan  mengambil  kembali  data  dalam  rangka

mendukung proses pengambilan keputusan.6 Dengan memperhatikan definisi di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem

pengelolahan  data  dalam  suatu  organisasi  yang  berfungsi  menangani  proses

pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang menyajikan informasi yang

akurat  dan  tepat  waktu  bagi  para  pengguna  informasi  sebagai  pendukung

pengambilan keputusan (proses manajerial).

Sistem Informasi  Manajemen  memiliki  karakteristik  sebagai

berikut:

6Rochaety, Eti, Rahayuningsih, Pontjorini, Yanti Prima Gusti, Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan, ( Jakarta; Bumi Aksara. 2005) h. 13.
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a. Dalam organisasi terdapat bagian khusus sebagai pengelola

SIM administrasi Pendidikan.

b. Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  merupakan  jalinan

hubungan  antara  bagian  dalam  organisasi  melalui  satu

bagian SIM.

c. Sistem Informasi  Manajemen  merupakan  segenap  proses

yang  mencakup  antara  lain:  pengumpulan  data,

pengolahan  data,  penyimpanan  data,  pengambilan  data,

penyebaran informasi dengan tepat dan cepat.

d. Sistem  Informasi  Manajemen  bertujuan  agar  para

pelaksana  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik  dan

benar.

Berdasarkan  uraian  tentang  karakteristik  Sistem  Informasi

Manajemen  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  karakteristik

Sistem Informasi Manajemen secara rinci yaitu sebagai pengelolah

administrasi  pendidikan  yang  berbasis  teknologi  yang  prosesnya

mencakup  pengumpulan  data,  pengelolahan  data,  penyimpanan

data,  pengambilan  data  dan  penyebaran  penyebaran  informasi

dengan tepat  dan  cepat  untuk  membantu  para  pelaksana  tugas

tersebut melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Sistem  Informasi  Manajemen  berbasis  komputer  dengan  berfokus  pada
peranan  sistem informasi  manajemen  berbasis  komputer,  yaitu  peran  SIM
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sebagai  pendukung  kegiatan  operasional,  penunjang  kinerja  organisasi,
pendukung dalam pengambilan keputusan dan penyalur informasi. Artikel ini
beragumen mengenai dukungan-dukungan/ peranan SIM yang diterapkan di
lingkungan  Kantor  Bupati  Kabupaten  Berau,  serta  faktor  utama  yang
menghambat proses implementasi SIM tersebut7. 

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan.

Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dianalisis dengan

analisis  kualitatif.  Data-data  tersebut  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode

wawancara terhadap informan serta pengamatan secara langsung di lapangan.

Penggunaan  sistem informasi  berbasis  komputer  pada  lembaga  pendidikan

memberikan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan setiap pekerjaan dan kegiatan

yang dilakukan dengan sistem komputerisasi akan selesai lebih cepat dan akurat, data

lebih aman tingkat kesalahan lebih kecil, sehingga administrasi lebih efisien dan lebih

hemat.

Jadi dengan pengelolaan sistem informasi manajemen bisa mempermudah staf

dalam  melaksanakan  pekerjaannya  ketika  memberikan  pelayanan  kepada  siswa

dengan  mempergunakan  kemampuan   yang  dimilikinya,  sebagai  contoh  ketika

penerimaan  siswa  baru,  staf  tidak  harus  mengerjakan  secara  manual  tetapi  bisa

melalui  komputer  atau  media  yang  tersedia  di  sekolah.  Selain  hal  tersebut,

penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis computer juga diharapkan

dapat meningkatkan kinerja staf dalam memberikan pelayanan. 

2.Manajemen Informasi Berbasis Komputer

7Jurnal  Firman  Alandari  Peran  Sistem  Informasi  Manajemen  Berbasis  Komputer  Dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik di Lingkungan  (Kantor Bupati Kabupaten Berau 2013) h. 183
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Sistem  Informasi  berbasis  komputer  mengandung  arti  bahwa  komputer

memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan

sebuah  Sistem  Informasi  memang  tidak  harus  menggunakan  komputer  dalam

kegiatannya.  Tetapi  pada  prakteknya tidak  mungkin  sistem informasi  yang sangat

kompleks  itu  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  tanpa  adanya  komputer.  Sistem

Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan

istilah computer atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer.

Saat  ini  sistem  informasi  merupakan  isu  yang  paling  penting  dalam

pengendalian  manajemen.  Hal  ini  disebabkan  karena  tujuan  dari  pengendalian

manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi sub unit-sub

unit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapaitujuan

perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian.

Sistem  informasi  manajemen  adalah  menyediakan  informasi  yang
dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain
yang  diinginkan  manajemen;  men  yediakan  informasi  yang  dipergunakan
dalam  perencanaan,  pengendalian,  pengevaluasian,  dan  perbaikan
berkelanjutan; menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga
tujuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  manajer  dan  pengguna  lainnya  perlu
memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana
cara  menggunakannya.  Informasi  akuntansi  manajemen  dapat  membantu
mereka  mengidentifikasi  suatu  masalah,  menyelesaikan  masalah,  dan
mengevaluasi  kinerja  informasi  akuntansi  dibutuhkan  dam  dipergunakan
dalam  semua  tahap  manajemen,  termasuk  perencanaan,  pengendalian  dan
pengambilan keputusan8.

Sesungguhnya,  konsep  sistem  informasi  telah  ada  sebelum  munculnya

komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu  masihdigunakan kartu

8Jurnal Sri Dewi Anggadini, Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer  Dalam
proses pengambilan keputusan (Universitas Padjadjaran Bandung 2014) h. 179
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punch, pemakaian komputer terbatas pada aplikasiakuntansi yang kemudian dikenal

sebagai  sistem  informasi  akuntansi.Namun demikian  para  pengguna  khususnya

dilingkungan  perusahaan  masih mengesampingkan  kebutuhan  informasi bagi  para

manajer. Aplikasiakuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan

data elektronik (PDE). Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan

prosesor baru yang mengguna  Sesungguhnya,  konsep  sistem  informasi  telah  ada

sebelum  munculnya  komputer. Sebelum  pertengahan  abad  ke-20, pada  masa  itu

masihdigunakan kartu  punch,  pemakaian  komputer  terbatas pada aplikasiakuntansi

yang  kemudian  dikenal sebagai  sistem informasi  akuntansi.Namun demikian  para

pengguna khususnya dilingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan

informasi bagi  para  manajer.  Aplikasiakuntansi  yang berbasis  komputer  tersebut

diberi nama pengolahan data elektronik (PDE). Pada tahun 1964, komputer generasi

baru memperkenalkan prosesor baru yang mengguna yang mencoba SIM pada tahap

awal  menyadari  bahwa  penghalang  terbesar  justru  datang  dari  para  lapisan

manajemen tingkat menengah  atas. 

Mengkoordinasi  dan  mengarahkan.  Tentu  saja  dalam  dua  proses  tersebut

diperlukan satu sistem agar proses koordinasi dan mengarahan dapat berjalan secara

efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat utama dari perkembangan

sistem informasi  bagi sistem pengendalian  manajemen adalah penghematan waktu

(time  saving),  biaya  (cost  saving),  peningkatan  efektivitas  (effectiveness),

pengembangan  teknologi  (technology  development)  dan  pengembangan  personel

(staff development).
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Manajemen  memiliki  banyak  arti,  bergantung  pada  orang

yang  mengartikannya.  Istilah  manajemen  sekolah  acapkali

disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan

itu, terdapat tiga pandangan berbeda, yaitu: pertama, mengartikan

administrasi  lebih  luas  dari  pada  manajemen  (manajemen

merupakan inti dari administrasi). Kedua, melihat manajemen lebih

luas  daripada  administrasi.  Ketiga,  pandangan  yang  dianggap

bahwa manajemen identik dengan administrasi. Dalam tulisan ini,

kata  manajemen  diartikan  sama  dengan  administrasi  atau

pengelolaan,  meskipun  kedua  istilah  tersebut  sering  diartikan

berbeda.  Dalam  berbagai  kepentingan,  pemakaian  kedua  istilah

tersebut  sering  digunakan  secara  bergantian.  Demikian  halnya

dalam  berbagai  literatur,  acapkali  dipertukarkan.  Berdasarkan

fungsi  pokoknya  istilah  manajemen dan  administrasi  mempunyai

fungsi  yang  sama.  Karena  itu,  perbedaan  kedua  istilah  tersebut

tidak konsisten dan tidak signifkan.9

Secara  etimologi,  dalam  bahasa  Indonesia  belum  ada

keseragaman  mengenai  terjemahan  terhadap  istilah

“management”  hingga  saat  ini  terjemahannya  sudah  banyak

dengan  alasan-alasan  tertentu  seperti  pembinaan,  pengurusan,

9E.  Mulysa, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konsep  Strategi  dan
Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 19.
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pengelolaan, ketatalaksanaan, manajemen dan management.10 Hal

yang sama dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Ekonomi,  management berarti pengelolaan,

kadang-kadang  ketatalaksanaa.  Dalam  KBBI,  manajemen

berarti  penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  untuk

mencapai sasaran.11

2. Menurut George R Terry, management adalah pencapaian

tujuan  yang  ditetapkan  terlebih  dahulu  dengan

menggunakan kegiatan orang lain.12

3. Menurut Hersey dan Blanchard, managemen adalah proses

pekerjasama antara  individu  dan kelompok serta  sumber

daya  yang  lainnya  dalam  mencapai  tujuan  organisasi

adalah  sebagai  aktivitas  manajemen.  Dengan  kata  lain,

aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah

organisasi.13

Dari  pengertian  manajemen  di  atas  penulis  dapat

menyimpulkan  bahwa  manajemen  adalah  suatu  proses  atau

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu

10Harbangan  Siagian,  Manajemen  Suatu  Pengantar  (Semarang:  Satya
Wacana, 1993), h. 8-9.

11DEPDIKNAS,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,
2002), h. 708.

12M. Manullang, Dasar-Dasar Management (Yogyakarta: Universitas Gajah
Mada, 2001), h. 1.

13Syafaruddin, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005),
h. 41.
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kelompok  orang-orang  ke  arah  tujuan-tujuan  organisasional  atau

maksud-maksud yang nyata.

Dalam  proses  pelaksanaannya,  manajemen  mempunyai

tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus

itulah  yang  biasa  disebut  sebagai  fungsi-fungsi  manajemen.

Berkaitan  dengan  fungsi-fungsi  manajemen  berikut  ini  akan

dipaparkan beberapa pendapat para ahli manajemen, salah satu di

antaranya adalah :

Menurut E Mulyasa, manajemen pendidikan merupakan proses
pemgembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk
mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  Proses
pengandalian  kegiatan  kelompok  tersebut  mencakup
perencanaan   (planning),  pengorganisasian (organizing)
penggerakan  (actuating) dan  pengawasan  (controlling)
sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi.14

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral

dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  pendidikan  secara

keseluruhan  karena  tanpa  manajemen  tujuan  pendidikan  tidak

dapat  diwujudkan  secara  optimal,  efektif  dan  efsien.  Konsep

tersebut  berlaku  di  sekolah  yang  memerlukan  manajemen  yang

efektif dan efsien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan

pentingnya  manajemen,  yanag  memberikan  kewenangan  penuh

kepada  sekolah  dan  guru  dalam  mengatur  pendidikan  dan

14E.  Mulyasa,  Menjadi  Kepala  Profesional  dalam Konteks Menyukseskan
MBS dan KBK (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 7.
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pengajaran,  merencanakan,  mengorganisasi,  mengawasi,

mempertanggungjawabkan,  mengatur  serta  memimpin  sumber-

sumber  daya  insani  serta  barang-barang  untuk  membantu

pelaksanaan  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tujuan  sekolah.

Manajemen juga perlu  disesuaikan dengan kebutuhan dan minat

peserta didik, guru-guru, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan  demikian,  perlu  dipahami  fungsi-fungsi  pokok

manajemen  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan

pembinaan.  Dalam  prakteknya  ke  empat  fungsi  tersebut

merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Selanjutnya ke

empat fungsi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan,  merupakan  proses  yang  sistematis  dalam

pengambilan  keputusan  tentang   tindakan  yang  akan

dilakukan  pada  waktu  yang  akan  datang.  Perencanaan

juga  merupakan  kumpulan  kebijakan  yang  secara

sistematik  disusun  dan  dirumuskan   berdasarkan  data

yang  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  dapat

dipergunakan sebagai pedoman kerja. Dalam perencanaan

terkandung makna pemahaman terhadap apa yang telah

dikerjakan,  permasalahan  yang  dihadapi  dan  alternative

pemecahannya  serta  untuk  melaksanakan  prioritas
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kegiatan  yang  telah  ditentukan  secara  proposional.

Perencanaan program administrasi  pendidikan sedikitnya

memiliki  dua fungsi utama, yaitu:  pertama,  perencanaan

merupakan  upaya  sistematis  yang  menggambarkan

penyusunan  rangkaian  tindakan  yang  akan  dilakukan

untuk  mencapai  tujuan organisasi  atau lembaga dengan

mempertimbangkan  sumber-sumber  yang  tersedia  atau

sumber-sumber  yang  dapat  disediakan.  Kedua,

perencanaan  merupakan  kegiatan  untuk  mengerahkan

atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara

efsien  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah

ditetapkan.15

2. Pelaksanaan,  merupakan  kegiatan  untuk  merealisasikan

rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai

tujuan  secara  efektif  dan  efsien.  Rencana  yang  telah

disusun  akan  memiliki  nilai  jika  dilaksanakan  dengan

efektif  dan efsien.  Dalam pelaksanaan, setiap organisasi

harus  memiliki  kekuatan  yang  mantap  dan  meyakinkan

sebab jika tidak kuat, maka proses administrasi pendidikan

seperti yang diinginkan  sulit terealisasi.

15Ibid.,h. 21.
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3. Pengawasan,  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk

mengamati  secara  sistematis  dan  berkesinambungan,

merekam, memberi penjelasan, petunjuk dan meluruskan

berbagai  hal  yang  kurang  tepat  serta  memperbaiki

kesalahan.  Pengawasan  merupakan  kunci  keberhasilan

dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara

komprehensif,  terpadu  dan  tidak  terbatas  pada  hal-hal

tertentu.

4. Pembinaan,  merupakan  rangkaian  upaya  pengendalian

secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi

sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai

tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efsien.

Teknologi informasi merupakan salah satu faktor penting di dalam lembaga

pendidikan,  karena  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  diolah  untuk  menunjang

peningkatan  mutu  pendidikan.  Informasi  merupakan  sumber  daya  yang  penting

secara strategis karena dengan adanya informasi lembaga pendidikan dapat membuat

berbagai  laporan  dan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pemikiran  dan  bahan

pertimbangan untuk perencanaan yang akan datang

Penggunaan  sistem informasi  berbasis  komputer  pada  lembaga  pendidikan

memberikan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan setiap pekerjaan dan kegiatan

yang dilakukan dengan sistem komputerisasi akan selesai lebih cepat dan akurat, data
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lebih aman tingkat kesalahan lebih kecil, sehingga administrasi lebih efisien dan lebih

hemat. Di sisi lain, pengunaan komputer dapat juga menimbulkan beberapa masalah,

seperti  hilangnya  data-data  atau  dokumendokumen  yang  sudah  tersimpan  karena

adanya gangguan oleh virus komputer.

B. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai

1. Kreatifitas kerja Pegawai

Produktivitas berasal dari kata “produktiv” artinya sesuatu yang mengandung

potensi untuk digali,  sehingga produktivitas  dapat  dikatakan suatu proses kegiatan

yang terstruktur guna mengali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek.

Filosofi  produktifitas  sebenarnya dapat mengandung arti  keinginan dan usaha dari

setiap manusia (individu atau kelompok). 

 Produktivitas kerja  pegawai pada sekolah merupakan masalah yang selalu

hangat dan tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Permasalahan yang terkait dalam

produktifitas  juga  merupakan  isu  strategis  bagi  perusahaan  yang  memprogram

masalah sumber daya manusia. Banyak aspek intenal dan eksternal yang mendukung

terciptanya  produktivitas  kerja  yang  efektif  dan  efisien  dalam  suatu  perusahaan.

Apalagi  bila  dikaitkan  dengan  masalah  globalisasi  yang  melanda  saat  ini  yang

dampaknya sangat kita rasakan.

Produktivitas adalah suatu pendekatan yang interdisiplin untuk menentukan
tujuan  yang  efektif,  pembuatan  tentang  aplikasi  penggunaan  cara yang
produktif  untuk  menggunakan  sumber-sumber  secara  efisien  dan  tetap
menjaga kualitas yang tinggi yang mengikut sertakan pendayagunaan secara
terpadu  sumber  daya  manusia  dan  ketrampilan  sumber  modal  teknologi,
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manajemen,  informasi,  energi  dan  sumber-sumber  lain  menuju  kepada
pengembangan dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat16.

Salah satu indikator yang mempengaruhi dalam  meningkatkan produktivitas

yang efektif dan efisien adalah  kepemimpinan dan human relation yang diterapkan

oleh  kepala  madrasah.  Produktivitas  merupakan   sikap  mental  yang  mempunyai

pandangan bahwa untuk kehidupan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari

esok adalah lebih baik darI hari ini. 

Secara umum produktivitas adalah perbandingan atau rasio antara output dan

input. Penggunaan rasio ini harus memperhatikan aspek staf (kualitas dan jumlah),

aspek kepemimpinan (pengarahan dan pembinaan) maupun aspek sasaran kerja yang

harus  dicapai  disamping  kapasitas  mesin  pengelolanya  (teknologi).  Karena  faktor

manusia  merupakan  faktor  produktivitas  yang  terpenting,  maka  dalam

pengelolaannyapun harus berbeda dari faktor produksi yang lain . 

Kerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit
sumber  daya,  pengurangan  atau  penambahan  nilai  pada  suatu  unit  alat
pemenuhan kebutuhan yang ada17.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktifitas Kerja Pegawai 

Seorang  pegawai  dapat  dikatakan  produktif  apabila  pegawai  menghasilkan

nilai tambah yang lebih besar dari sebelumnya. Untuk menghasilkan hasil yang lebih

baik dari apa yang telah dicapainya, maka seseorang pegawai dalam menyelesaiakan

pekerjaan dengan menggunakan semua sumber-sumber yang ada. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja antara lain :

16 M. Sinungan. Produktifitas Apa dan Bagaimana,  (Jakarta: Bumi Aksara . 2003) h. 16
17 Tali Ziduhu Ndraha. Pengantar Teori Pengembangan SDM, (Jakarta: Rineka Cipta). h 27
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1. Manusia 
2.  Modal
3.  Metode Proses
4.  Lingkungan Organisasi (internal)
5.  Produksi
6.  Lingkungan Negara
7.  Lingkungan Internasional maupun regional 
8.  Umpan balik18. 

Produktifitas  adalah salah satu yang menetukan kemanjuan suatu sekolah ,

dengan memiliki seorang tenaga administrasi yang bisa bekerja dengan kemampuan

yang baik bisa membuat sekolah lebih unggul dengan sekolah lainnya.

Sementara itu Komarudin  memerinci beberapa faktor yang   mempengaruhi

kerja pegawai dalam suautu organisasi yaitu:

1. Tingkat pendidikan dan latihan 
2. Gizi dan kesehatan
3. Besarnya pendapatan dan jaminan sosial
4. Kesempatan Kerja 
5. Manajemen
6. Disiplin
7. Kebijaksanaan Pemerintah
8. Sarana Produksi19

Faktor-faktor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan dan latihan 

Pendidikan  membentuk  dan  menambah  pengetahuan  seseorang  untuk

mengerjakan  sesuatu yang lebih cepat dan tepat. Bagi pegawai, pendidikan

dan ltihan dapat membentuk dan meningkatkan ketrampilan kerja dengan

18 Sedarmawanty.  Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, (Bandung: CV. Mandar 
Maju, 2001) h. 23

19 Komarudin. Manajemen Kantor Dan Praktek, (Bandung: Sinar Baru 2014) h. 19



27

demikian akan terjadi peningkatan produktifitas yang tinggi terhadap diri

pegawai. 

2. Gizi dan kesehatan

Gizi dan kesehatan akan memberikan kemampuan serta kesegaran fisik adn

mental  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan.  Semakin  baik/  tinggi

keadaan  gizi  dan  kesehatan  pegawai  semakin  tinggi  pula  tingkat

produktifitas. 

3. Besarnya pendapatan dan jaminan sosial

Pendapatan  dan  jaminan  sosial  dalam  arti  imbalan  atau  upah  dan  juga

penghargaan,  dapt  menjadi  motivasi  untuk  bekerja  giat  atau  lebih

produktif, karena dengan kehidupan yng layak, mereka dapat lebih tenang

dan bersemangat dalam bekerja. 

4. Kesempatan Kerja

Tingkat produktifitas kerja pegawai juga tergantung pada kesempatan yang

terbuka padanya. Kesempatan kerja dalam hal ini berarti:

a. Kesempatan untuk bekerja Pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan 

dan   ketrampilan tiap-tiap  pegawai.

b. Kesempatan mengembangkan diri 

5. Manajemen
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Prisip  manajemen  adalah  peningkatan  efisiensi  dengan  mengurangi

pemborosan,  dengan manajemen pimpinan dpat mempergunakan sumber

daya yang ada untuk tercapainya tujuan. 

6. Disiplin

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi  produktifitas kerja  adalah

disiplin.  Masalah  disiplin  selalu  dikaitkan  dengan  sikap  kepatuhan  dan

kataatan terhadap perintah dan peraturan yang berlaku, baik yng tretulis

maupun tidk tertulis.  Dalam kaitannya dengan disiplin,  seorang manajer

sebagai  pimpinan  harus  dapat  memberikan  penjelasan  tentang

perrtauranperaturan yang berlaku di perusahaan maupun sanksi-sanksi bagi

yang melanggar peraturan. Dan jika peraturan yang dibuat itu benar-benar

ditaati  oleh  pegawai,  maka  mereka  (pegawai)  dengan  semangat  akan

bekerja dengan hati-hati sehingga produktifitas kerja dapat meningkat dan

tujuan  organisasi  atau  perusahaan  akan  tercapai.  Dengan  demikian

diharapkan dapat menempatkan pegawai sebagai pekerja yang sadar akan

tanggung jawabnya.

7. Kebijaksanaan Pemerintah

Usaha  peningkatan  produktifitas  sangat  sensitif  terhadap  kebijaksanaan

pemerintah  di  bidang  produksi,  investasi,  perijinan  usaha  dan  lain-lain.

Tipa-tiap  kebijaksanaan  di  bidang  tersebut  mempengaruhi  produktifitas

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

8. Sarana Produksi
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Manusia merupakan faktor dominan di dalam suatu perusahaan tetapi tanpa

faktor- faktor pendukung yang lainnya misalnya peralatan kerja, manusia

tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan

adanya peralatan  kerja  sebagai  faktor  endukung manusia  dalam bekerja,

maka  proses  produksi  akan  berjalan  dengan  baik  sehinga  akan  mampu

meningkatkan produktifitas kerja yang tinggi.

3. Aktivitas kerja pegawai

        Kemajuan dan keberhasilan suatu sekolah salah satunya ditentukan oleh

adanya  produktifitas  yang  tinggi  dari  para  staf.  Untuk  dapat  meningkatkan

produktifitas kerja pegawai tersebut, maka suatu  organisasi pemerintahan dalam hal

ini  pemimpin  harus  dapat  menciptakan  suatu  keadaan  yang  mendukung  pegawai

untuk memenuhi kebutuhan pribadi.  

Dengan  terpenuhinya  kebutuhan  individu,  maka  dengan  sendirinya  akan

berpengaruh  terhadap  peningkatan  hasil.  Sebab  perasaan  puas  dan  senang  hati

seorang staf disebabkan terpenuhinya kebutuhan dapat menimbulkan semangat kerja

bertambah dan hal ini berfungsi sebagai pendorong bagi staf  bekerja lebih produktif

untuk mencapai tujuan yang di ingikan oleh lembaga sekolah.

Menurut hanafi terdapat beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan

produktivitas kerja yaitu:

1. Meningkatkan operasional,  dapat  dilakukan dengan meningkatkan riset
dan pengembagan sehingga staf  dapat  menghasilkan  ide baru maupun
metode operasi yang lebih baik.
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2. Meningkatkan ketertiban karyawan, dapat meningkatkan komitmen dan
semangat kerja, ketertiban juga menjadi dasar pengendalian kualitas kerja
dari staf.20

Bila  sekolah  ingin  memperoleh  hasil  semaksimal  mungkin  dari  kerja  staf,

maka usaha yang harus  ditempuh adalah menyelaraskan potensi  yang ada dengan

tujuan yang ingin dicapai, dalam arti suatu keinginan untuk mencapai tingkat output

maksimal,  harus  diimbangi  dengan  sumber  daya  yang  memadahi  sehingga

memungkinkan sekolah untuk memproleh produktifitas yang tinggi.

Sukma  mengemukakan  adanya  banyak  tindakan  yang  diambil  untuk

meningkatkan produktifitas yaitu:

a. Menerapkan program reduksi biaya
b. Mengelola pertumbuhan
c. Bekerja lebih tengkas
d. Mengurangi aktivitas
e. Bekerja lebih efektif21

Usaha  untuk  meningkatkan  produktifitas  kerja  dengan  cara  lebih  banyak

menitik  beratkan  pada  pegawai.  Pegawai  harus  benar-benar  dapat  diarahkan,

diorganisir  dan dilatih,  sehingga dapat bekerja lebih efisien.  disamping itu, diikuti

pula  dengan  terciptanya  hubungan  kerja  yang  bermutu,  penuh tenggang  rasa  dan

salilng membangun.

C. Kajian Relevan

Kajian  adalah  kata  yang  perlu  ditelaah  lebih  jauh  lagi

maknanya  karena  tidak  bisa  langsung  dipahami  oleh  semua

20Hanafi Pengantar Manajemen.(Yogyakarta: Graha Ilmu 2014). h. 26
21Sukarna. Kepemimpinan Dalam Administrasi, (Bandung: Mandar Maju, 2001) h 17
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orang.Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau

pengulangan  terhadap  suatu  penelitian  yang  sama,  serta

menghindari  anggapan  plagiasi  terhadap  karya  tertentu,  maka

perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun

beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang

dikaji  oleh  Penulis  tentang  Pengelolaan  Sistem  Informasi

Manajemen dalam Meningkatkan Produktivita Kerja MIN I Wakatobi

di  Kecamatan  Wangi-Wangi  Selatan  Kabupaten  Wakatobi,

diantaranya adalah:

1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khusul  Hadi  (Mahasiswa

Program Studi Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN

Walisongo  Semarang),  dengan  skripsi  yang  berjudul

Optimalisasi  Penerapan Sistem Informasi  Manajemen dalam

Peningkatan  Layanan  Pendidikan  di  SMA  Semesta  Kota

Semarang  pada  tahun  2011.  Penelitian  ini  fokus  pada

Penerapan  SIM  dalam  Peningkatan  Layanan  Pendidikan  di

SMA  Semesta.  Hasil  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah

penerapan  SIM  dalam  Peningkatan  Layanan  Pendidikan  di

SMA Semesta sudah Optimal.22

22Khusnul  Hadi,Skripsi  “Optimalisasi  Penerapan  Sistem  Informasi
Manajemen  dalam  Peningkatkan  Layanan  Pendidikan  di  SMA
Semesta”(Semarang: IAIN Walisongo, 2011).
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sahid Wahyono (mahasiswa

Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon), dengan skripsi

yang  berjudul  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen

Pendidikan  pada  SMK  Darul  Ulum  Kertasemaya  Indramayu

pada  Tahun  2013.  Penelitian  ini  fokus  pada  sejauh  mana

sekolah  menerapkan  SIM  pendidikan  khususnya  dalam  hal

ilmu  teknologi.  Hasil  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah

dengan menerapkan SIM Pendidikan SMA Darul  Ulum maka

dalam proses manajamen pendidikan sudah optimal.23

3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Umi  Syarifah  Balkis

(mahasiswa  Fakultas  Tarbiyah  UIN  Sunan  Kalijaga

Yogyakarta),  dengan  skripsi  yang  berjudul  Implementasi

Teknologi Informasi dalam Manajemen Berbasis Sekolah di MA

Ali  Maksun  Krapyak  Bantul  Yogyakarta  pada  Tahun  2009.

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan manajemen sekolah di

MA  Ali  Maksun  Krapyak  Bantul.  Hasil  penelitian  dalam

penelitian ini adalah dengan mengimplementasikan Teknologi

sebagai  alat  informasi  maka  dapat  mempermudah layanan

informasi yang didapatkan.24

23Ali Sahid Wahyono, Skripsi,  Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan pada
SMK Darul Ulum Kertasemaya Indramayu (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013)

24Umi  Syarifah  Balkis,  Skripsi,  Implementasi  Teknologi  Informasi  dalam  Manajemen
Berbasis Sekolah di MA Ali Maksun Krapyak Bantul, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)
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Dari penelitian tersebut di atas, Penulis beranggapan bahwa

penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian

sebelumnya.  Sebab  penelitian  ini  menitikberatkan  pada

Pengelolaan  Sistem  Informasi  Manajemen  dalam  Meningkatkan

Produktivita Kerja MIN I Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Kabupaten  Wakatobi.  di  mana  dalam layanan  administrasi  MIN  I

Wakatobi masih belum optimal.

D. Kerangka Pikir

Ketika pegawai menggunakan Sistem informasi manajemen maka dia akan

lebih mudah untuk mengembangkan Produktivitas karena didalam sistem informasi

manajemen ada pengelolaan,  pengarahan, dan evaluasi.  Produktivitas  pegawai  dan

SIM  memiliki  hubungan  yang  erat, karena  keduanya  saling  membutuhkan  untuk

mengembangkan  potensi  yang  dimiliki.  kreativitas  pegawai  akan  lebih  mudah

dikembangkan  ketika  mereka  menggunakan  komputer  sebagai  alat  dalam

mengerjakan tugasnya sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. 

Menurut  Agus  Mulyanto  Menyimpulkan  bahwa  definisi  sistem  informasi
manajemen merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi
informasi,  dan prosedur  kerja  yang memproses,  menyimpan,  menganalisis,
dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan25.

Sistem  Informasi  Manajemen, merupakan  definisi  jelas  dan  terperinci

sehubungan dengan jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan hal

yang  berkaitan  dengan  peningkatan  mutu,  mananjemen  informasi  menyangkut

25Agus Mulyanto dalam bukunya Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi  (Jakarta: Bumi
Aksara. 2009) h. 24



34

perangkat manusia yang akan mengimplementasikan sistem informasi sejalan dengan

informasi  yang dibangun dan mengembangkan tehnologi  informasi  sejalan dengan

perkembangan sekolah dimasa mendatang

Gambar I Kerangka Pikir

Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen

Kreativitas Pegawai

Sistem InformasiSistem
KomputerAktivitas Pegawai

Produktivitas Kerja
Pegawai
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