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Penyusunan buku ini bertujuan untuk membantu
para mahasiswa dalam mencari referensi
perkuliahan analisis dan perancangan sistim
informasi. Di dalam buku ini dibahas analisa system
dan teknik merancang pada sistem yang sudah
terkomputerisasi maupun yang masih manual
sehingga mampu menggambarkan sistem secara
konsep dan merepresentasikan hasil analisanya.
Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama
berisi pendahuluan, bab dua membahas tentang
analisis kebutuhan pemakai, bab tiga membahas
tentang analisis kebutuhan sistem, bab empat
membahas tentang pemodelan sistem, dan bab lima
membahas tentang pemodelan data. Selanjutnya
bab enam membahas tentang spesifikasi proses
(process specification), bab tujuh membahas tentang
perancangan antarmuka pemakai, bab delapan
membahas tentang perancangan teknologi, dan bab
sembilan membahas tentang dari model ke
perancangan. Sistem dapat didefinisikan sebagai
kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan
kerja dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik
hardware maupun software yang saling berinteraksi
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sebagai satu kesatuan untuk mencapai
tujuan/sasaran tertentu yang sama. Urutan kegiatan
dalam prosedur digunakan untuk menjelaskan apa
yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya,
kapan dikerjakan, mengapa dikerjakan dan
bagaimana mengerjakannya. Suatu sistem sendiri
dapat terdiri dari beberapa subsistem. Misalnya
sistem akuntansi dapat terdiri dari beberapa
subsistem-subsistem, yaitu subsistem akuntansi
penjualan, subsistem akuntansi pembelian,
subsistem akuntansi penggajian, subsistem
akuntansi biaya dan sebagainya. Sebuah sistem
harus memenuhi syarat minimumnya yaitu memiliki
3 unsur pembentuk sistem, terdiri dari input, proses
dan output. Input adalah data atau informasi yang
dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya
diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah
ditentukan. Pada akhirnya sistem akan
menghasilkan keluaran (Output) yang bila diperlukan
lagi maka hasil output tersebut akan kembali
menjadi sebuah input, begitu seterusnya, ini yang
kita sebut dengan system life cycle (siklus hidup
sistem). Dalam system yang berjalan sering kita
menemukan juga hal-hal yang terkait dengan
kejanggalan-kejanggalan dalam system yang
diakibatkan oleh, 1). hilangnya informasi atau
redudansi proses, 2). peluang menemukan
kebutuhan baru, jika informasi tertentu atau
pengolahan informasi tersedia (misalnya analisis
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penjualan berdasarkan jenis customer), 3). arahan
organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan
sistem informasi (misalnya menghubungkan
customer dan supplier dengan organisasi), 4).
kondisi pengolahan informasi tertentu yang tidak
dapat diidentifikasi (contoh penanganan kebutuhan
khusus untuk volume yang sangat besar beberapa
customer dan menggunakan prosedur pemesanan
customer yang disesuaikan) dan sebagainya.
Mengintegrasikan data sehingga menghasilkan
informasi yang tepat terkadang cukup sulit untuk
dilakukan. Banyaknya data menambah tantangan
tersendiri dalam pengolahannya. Sedangkan Basis
Data sebagai tempat berkumpulnya data dewasa ini
sangat diperlukan untuk menunjang tepatnya
informasi yang dihasilkan. Buku ini mengupas
secara detail tentang Basis Data mulai dari awal
penyusunan basis data, menghubungkan antar tabel
dalam ERD, menormalisasikan data dan berbagai
cara menyajikan data dengan baik.
Buku ini berisi Karakteristik dan Konsep Dasar
Sistem Informasi, Model Umum dan Teknologi
Sistem Informasi, Perangkat dan Sumberdaya
Sistem Informasi, Management Knowledge
(Pengetahuan Manajemen), Manajemen Kualitas,
Komputerisasi Sistem Informasi., Pengembangan
Sistem Informasi dan Organisasi, Perancangan
Sistem Informasi, Jenis Laporan Sistem Informasi
dalam Organisasi, Aplikasi Sistem Informasi pada
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Institusi, Sistem Pendukung Pembuat Keputusan
ANALISA PERANCANGAN SISTEM
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan
Java
IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation
(ITSDI) The 3rd Edition Vol. 2 No. 1 October 2020
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Sistem informasi memegang peranan penting
bagi perusahaan dan instansi untuk
pengambilan keputusan. Sistem informasi
yang berkualitas akan menghasilkan
keputusan yang baik dan meningkatkan
keunggulan kompetitif. Keunggulan
kompetitif diperlukan perusahaan dan
instansi untuk memenangkan persaingan
yang semakin bervariasi dan tajam. Agar
pengembangan sistem informasi menjadi
lebih optimal, maka kegiatan analisis dan
perancangan sistem yang baik dan
menyeluruh sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kinerja perusahaan dan instansi. Buku ini
membahas tentang: Bab 1 Kerangka Analisis
Dan Perancangan Sistem Informasi Bab 2
Pengembangan Sistem Informasi Bab 3
Manajemen Proyek Sistem Informasi Bab 4
Analisis Kelayakan Pengembangan Sistem
Informasi Bab 5 Analisa Sistem Informasi Bab
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6 Perancangan Kebutuhan Sistem
Menggunakan Usecase Diagram Bab 7
Perancangan Proses Menggunakan Data Flow
Diagram (DFD) Bab 8 Perancangan
Berorientasi Objek Menggunakan Unified
Modeling Language (UML) Bab 9 Perancangan
Sistem Informasi Bab 10 Perancangan
Database Bab 11 Perancangan Input, Output
Dan Antarmuka Pengguna Bab 12 Keamanan
Sistem Informasi Bab 13 Implementasi Sistem
Informasi Bab 14 Pemeliharaan Sistem
Informasi
Buku ini menjelaskan cara membangun
sistem berbasis teknologi informasi secara
benar, terstruktu, dan sederhana, dengan
disertai beberapa contoh kasus serta
dilengkapi latihan agar pembaca dapat lebih
memahami serta mengimplementasikan teori
ke dalam masalah
Buku ini merupakan ringkasan dari berbagai
sumber mengenai sistem informasi
kesehatan serta penulis memandang bahwa
dalam penyelenggaraan sistem informasi
kesehatan di Indonesia memiliki persoalan
yang cukup kompleks serta kemungkinan
timbulnya tantangan di masa depan yang
harus dihadapi.
Buku ini menjelaskan cara membangun
sistem berbasis teknologi dengan
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menggunakan dua metode pengembangan,
yaitu metode terstruktur dan metode UML.
Buku ini terbagi ke dalam lima bagian
penting, di antara sembilan bab yang ada.
Bagian pertama, Pendahuluan, bertujuan
memberikan ilustrasi pentingnya sistem
berbasis komputer untuk keunggulan
bersaing. Bagian kedua, Analisis,
menguraikan definisi analisis dan teknikteknik melakukan analisis sistem. Bagian
ketiga, Perancangan Model Terstruktur,
menjelaskan tentang apa saja yang harus
dilakukan dan disusun pada tahap
perancangan mengunakan model terstruktur.
Bagian keempat, Perancangan Menggunakan
Unified Modelling Language (UML)
merupakan elemen pada model – model yang
kita buat berhubungan satu dengan lainnya.
UML bukan sekadar diagram, tetapi juga
menceritakan konteksnya. Bagian terakhir,
Pemeliharaan, berisi cara melakukan
pemeliharaan dan pengembangan sistem.
METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
Tutorial Sistem Informasi Prediksi Jumlah
Pelanggan Menggunakan Metode Regresi
Linier Berganda Berbasis Web Menggunakan
Framework Codeigniter
Analisa dan Perancangan Sistem Informasi:
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BIntang Pustaka
Pembahasan Secara Praktis dengan Contoh
Kasus
Sistem Informasi Akuntansi 2 (ed. 4) Koran
Manajemen informasi sebagai suatu sumber
mempunyai pola yang sama. Manajer bertanggung
jawab untuk mengumpulkan data mentah dan
memprosesnya menjadi informasi yang dapat
digunakan. Perkembangan organisasi yang
semakin kompleks dan tuntutan untuk selalu
melakukan adaptasi terhadap lingkungan
organisasi, mengakibatkan proses pengambilan
keputusan dan manajemen juga berkembang.
Proses tersebut berkaitan dengan informasi
yang merupakan hal penting dan berharga dalam
sebuah organisasi dewasa ini, karena
informasi yang akurat dan cepat dapat sangat
membantu tumbuh berkembangnya sebuah
organisasi Secara lengkap buku ini membahas :
Bab 1 Konsep Dasar Sistem Bab 2 Sistem
Organisasi dan Informasi Bab 3 Pengambilan
Keputusan, Informasi dan Manajemen Bab 4
Sistem Informasi dan Pengunaannya Bab 5
Pengaruh Sistem Informasi Dalam Pendidikan
Bab 6 Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi
Buku ini dibuat untuk memberikan gambaran
yang lebih spesifik mengenai peta pemanfaatan
TIK dengan ruang lingkup institusi
pemerintahan, antara lain mengenai tingkat
atau kinerja layanan dilihat dari kepemilikan
media TIK , memperoleh tolok ukur/indikator
kualitas atas layanan yang diberikan
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institusi pemerintahan,
menelaah
perspektif dan pengganggaran infrastrutur TIK
antara institusi pemerintah dan mengetahui
elemen-elemen infrastruktur TIK yang menjadi
pokok atau fokus manajemen institusi
pemerintah
Seiring dengan perkembangan teknologi dalam
dunia bisnis, sistem informasi manajemen
sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan
bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik.
Hampir di setiap bidang pasti membutuhkan
sebuah sistem yang dapat mengontrol dan
mengurus sebuah informasi dengan baik dan
rapi. Sistem informasi manajemen atau SIM
adalah sistem perencanaan bagian dari
pengendalian internal suatu bisnis yang
meliputi pemanfaatan manusia, dokumen,
teknologi, dan prosedur oleh akuntansi
manajemen untuk memecahkan masalah bisnis
seperti biaya produk, layanan, atau suatu
strategi bisnis. Sistem informasi manajemen
(SIM) adalah sekelompok atau sekumpulan
proses dimana data dapat diolah, dianalisis,
dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi
berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu
keputusan. Sistem ini merupakan alat yang
sangat berguna untuk menunjang dan
mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan
utama dari sistem ini adalah untuk
mengumpulkan dan mengatur semua data dari
berbagai tingkat perusahaan, meringkas,
kemudian memfasilitasi dan meningkatkan
kualitas dari pengambilan keputusan untuk
meningkatkan produktivitas dan profitabilitas
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sebuah perusahaan.
Sistem
ini berbasis
komputer dan dapat berupa lembar excel atau
platform yang lebih kompleks. Selain itu data
dapat diakses dan diolah secara internal
maupun eksternal. Sehingga, sistem informasi
yang digunakan lebih efisien dan produktif.
Buku ini menyajikan seluruh kebutuhankebutuhan para pelaku usaha sebagai inovasi
baru untuk menciptakan tatanan pengelolaan,
juga menjadikan gudang wawasan bagai kalangan
pembaca. Oleh sebab itu buku ini hadir
kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari
upaya diskusi sekaligus dalam rangka
melengkapi khazanah keilmuan dibidang
manajemen sistem informasi, sehingga buku ini
sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi
kalangan intelektual dilingkungan perguruan
tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung
langsung dibidang manajemen sistem informasi.
ITSDI (IAIC Transactions on Sustainable
Digital Innovation) is a scientific journal
organized by Pandawan & Aptikom Publisher and
supported by IAIC (Indonesian Association on
Informatics and Computing). ITSDI is
published twice a year, every April and
October
Analisis Sistem Informasi
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Ketersediaan Pisang Lokal Berbasis Web
Sistem Informasi
Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi
Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft
Sql Server+cd
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Indonesia
dikenal
sebagai negara ketiga
penghasil pisang di dunia yang mampu
menyumbang 50% produksi pisang di Asia.
Sebagai warga negara Indonesia, kondisi
tersebut memberi pesan kepada siapapun
yang ingin terjun sebagai pebisnis
pisang, agar terus berupaya mengikuti
persaingan secara global yang tidak
dapat dihindari tersebut. Inovasi
teknologi tentu sangat diperlukan, yang
salah satunya adalah dalam model
digitalisasi sistem. Untuk menjawab
kondisi tersebut, buku ini hadir
sebagai upaya memberikan gambaran serta
praktik bagaimana mengelola data pisang
dengan baik dan transparan secara
online, dimana dalam pengaplikasiannya
tentu saja dengan berbasis web.
Hadirnya buku ini diharapkan dapat
menjadi acuan serta masukan atau saran
bagi para pebisnis pisang dan pebisnis
lainnya untuk mengetahui bagaimana
digitalisasi sistem akan memudahkan dan
melahirkan peluang bisnis serta pasar
baru, serta meningkatkan kinerja
perusahaan.
The First International Conference on
Science, Technology and Multicultural
Education (ICOCIT-MUDA), initiated by
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Universitas
Pendidikan
Muhammadiyah
(UNIMUDA) Sorong. It was July
25th-26th, 2019, in Sorong, West Papua,
Indonesia. Currently, the Rector of
UNIMUDA Sorong is Rustamadji, Ph.D; he
is the first rector of the university.
He encouraged the Institute of
Research, and Community Service to run
the academic event. Then, the committee
usefully run The First ICOCIT-MUDA as
the premier event since the university
convert from college to university. The
First International Conference ICOCITMUDA was the collaboration with
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama) and Forum Dosen Indonesia,
West Papua. The conference was
supported by generosity of Badan
Pemeriksa Keuangan RI attend as Keynote
Speaker, Prof. Dr. Bahrullah Akbar.
Prof. Dr. Joko Harun (Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Indonesia)
presents a paper as a Keynote Speaker.
Moreover, he leads the scientific
committee during the paper publication
preparation. Dr. Andrianysah (Vice
Rector Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama), also presented a paper on
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plenary
session).
The collaboration was
supported by Universiti Sultan Zainal
Abidin, Malaysia (Prof. Dr Dato Yahaya
Ibrahim), and Universiti Brunei
Darussalam (Prof. Dr. Gamal Abdul
Nasir). Both universities send their
academician to present paper as keynote
speakers. Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah
Sorong was established on August 19,
2004. Then, July 5, 2018 converted to
Universitas Pendidikan Muhammadiyah
Sorong. The Rector explained that the
short name is UNIMUDA where the civitas
academia is always young and the only
one that they have spirit as young
people.
Buku Ini Membahas Tentang: 1. Konsep
Teknologi Informasi Dan Peranan
Teknologi Informasi 2. Transformasi
Perkembangan Teknologi Informasi Dalam
Industry 4.0 3. Manfaat Dan
Keterbatasan Teknologi Informasi 4.
Sistem Teknologi Pelayanan Kesehatan 5.
Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 6.
Sistem informasi kesehatan dalam
praktik pelayanan kesehatan 7. Aplikasi
sistem informasi Dalam Pelayanan Pasien
8. Analisis Dan Perancangan Sistem
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Informasi
Kesehatan
Informasi Untuk Membantu Penegakan
Diagnosis, Pemberian Terapi, Tindakan
Pencegahan Dan Promosi Kesehatan, Serta
Penjagaan Dan Pemantauan Status
Kesehatan Pasien 10. Trend Dan Issue
Sistem Informasi Dan Teknologi
Informasi Secara Umum Dan Teknologi
Informasi Bagi Dunia Ilmu Kesehatan
Perkembangan system informasi berbasis
komputer saat ini lebih mengarah kepada
perdagangan elektronik (e-commerce)
dengan ditandai banyaknya bermunculan
situs-situs toko online seper
tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada,
Bibli, JD ID, Orami, dan Bhineka.
Dimana ini semua memerlukan konsep
sistem informasi yang benar-benar
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
dari proses bisnis yang terjadi di
dalam e-commerce itu sendiri.
Perancangan Sistem Informasi Penjualan
Kopi Berbasis Object Oriented
Programming (OOP)
Pengantar Teknologi Informasi
Analisis dan Perancangan Sistem
Informasi untuk Keunggulan Bersaing
Perusahaan dan Organisasi Modern
Notasi Pemodelan Unified Modeling
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Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi
Objek dengan Metode USDP
The first International Conference of Islam,
Science, and Technology (ICONISTECH) 2019 is
an annual event to bring researchers,
academics, experts, and professionals in
Science and Technology related to Industrial
Revolution 4.0. In 2020, this event was held
on July, 11-12th 2019 at Grand Tjokro,
Bandung, Indonesia. The conference from any
kind of stakeholders related to Mathematics
and Its Application, Chemistry, Life Science,
Physics, Applied Sciences, Agrotechnology,
Computer Science, Electrical Engineering,
Information Technology, Ethics in science and
technology, Integrated Islam to Science and
Technology. Each contributed paper was
refereed before being accepted for
publication. The double-blind peer-reviewed
was used in the paper selection.
Pada bisnis dan organisasi bahwa peran
teknologi dan sistem informasi sangatlah
penting. Bahkan saat ini teknologi dan sistem
informasi juga merupakan dua hal yang tidak
dapat terpisahkan dalam dunia bisnis.
Teknologi dan sistem informasi berperan
sebagai alat bantu dalam pembuatan keputusan
bisnis pada berbagai fungsi maupun peringkat
manajerial. Manusia yang merupakan sebagai
pengguna secara psikologi memiliki suatu
perilaku tertentu yang melekat pada dirinya,
sehingga aspek keperilakuan dalam konteks
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pengguna teknologi informasi
menjadi penting sebagai faktor penentu pada
setiap orang yang menjalankan teknologi
informasi. Buku ini membahas tentang : Bab 1
Tinjauan Umum Sistem Informasi Bisnis Bab 2
Struktur Sistem Informasi Bisnis Bab 3
Teknologi Informasi Dalam Bisnis Bab 4 Konsep
Sistem Informasi dalam Bisnis Bab 5
Fundamental Sistem Informasi Bisnis Bab 6
Nilai Tambah Sistem Informasi Bisnis Bab 7
Workgroup Information System Bab 8 Membangun
Workgroup Information System Bab 9 Enterprise
Management Information System Bab 10
Arsitektur dan Komponen Enterprise
Information System Bab 11 Implementasi Sistem
Informasi Bisnis
Analisa dan perancangan sistem informasi
adalah proses penguraian suatu pokok dan
menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam
sebuah entitas atau guna mencari indikasi
komponen dan usur-unsur penting dalam
membangun sistem informasi. Dalam menganalisa
rancangan sistem informasi diperlakukan
survey proyek sistem guna mengumpulkan data
awal kemudian diolah menjadi kesimpulan
informasi rencana, menganalisa informasi yang
sedang berjalan guna mencari indikasi dan
potensi subsistem.
Buku persembahan penerbit AbdiSistematika ini
disusun salah satunya untuk menjawab tentang
perlunya panduan praktis analisis dan
perancangan Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah. Penulis melakukan terobosan
dengan menggunakan notasi pemodelan Unified
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Modeling
Language
(UML). UML adalah sebuah
bahasa untuk menspesifikasikan,
memvisualisasikan, merancang dan
mendokumentasikan perangkat sistem software
yang baik untuk pemodelan bisnis dan sistem
lainnya selain software. UML
merepresentasikan sebuah pengumpulan praktek
rekayasa terbaik yang telah terbukti sukses
dalam pemodelan sistem yang kompleks dan
besar. UML menawarkan sebuah standar untuk
merancang model sebuah sistem. -Abdi
Sistematika- #Unpad #60thFEBUnpad
Sistem Informasi Kesehatan (Kajian Covid-19
Melalui Sistem Informasi Kesehatan)
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Informasi Teknologi Di Dunia Ilmu Kesehatan
Sistem Informasi Bisnis
IAIC Transactions on Sustainable Digital
Innovation (ITSDI) The 1st Edition Vol. 1 No.
1 October 2019
Pesatnya perkembangan sistem informasi berbasis komputer saat ini
menuntut setiap individu yang berkarir di dalamnya untuk
memahami berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan sistem
informasi serta ilmu lain yang menjadi pendukungnya seperti bisnis
dan teknologi. Pada suatu sistem informasi berbasis komputer,
bahasa pemrograman bukanlah satu-satunya bidang ilmu yang harus
dikaji dan dikuasai, beberapa bidang keimuan lain pun akan
menjadi sarana pendukung ideal yang sangat diperlukan untuk
mendukung usaha pembangunan sistem informasi. Salah satu
bidang ilmu yang menjadi pendukung utama dalam sistem
pembangunan Informasi adalah ANALISIS DAN
PERANCANGAN SISTEM, yaitu suatu bidang ilmu yang dapat
menjadi penuntun dalam melakukan analisis dan pengkajian suatu
sistem informasi yang akan dikembangkan beserta aturan
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perancangannya.
Sasaran
utama dari buku ini memberikan arahan
tentang konsep dan cara penyusunan sistem informasi berbasis
komputer, dimana di dalamnya terdapat bahasan-bahasan yang
terdiri atas konsep-konsep perancangan sistem, tata cara
penggunaan alat-alat analisis terstruktur, contoh-contoh studi kasus
sistem informasi, serta beberapa soal latihan yang berhubungan erat
dengan perancangan sistem informasi berbasis komputer.
Buku ini berisi mengenai tata cara pembuatan sistem informasi
yang mudah dan sederhana menggunakan bahasa pemrograman
PHP dan Framework Codeigniter serta CSS Bootstrap. Buku ini
ditujukan untuk berbagi kalangan yang ingin belajar membuat
sebuah sistem infromasi dengan mudah. Buku ini menjelaskan
tentang pengenalan tata cara instalasi alat atau tools yang
dibutuhkan dalam membuat sebuah sistem informasi, mulai dari
bahasa pemrograman PHP, Framework Codeigniter, dan CSS
Bootstrap. Kemudian terdapat contoh sourcecode yang bisa
dipelajari Oleh pembaca. Buku ini membahasa tentang cara
membuat sistem informasi prediksi jumlah pelanggan menggunakan
metode regresi linier berganda berbasis web menggunakan
framework codeigniter.
Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan buku dengan Judul “Desain dan Manajemen
Formulir Rekam Medis”. Penulis semangat untuk ikut berperan
dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik Kesehatan dalam
mengembangkan ilmu Kesehatan khususnya dibidang pelayanan
Kesehatan. Desain formulir yang dijelaskan dalam buku ini
berisikan tentang segala hal yang berhubungan dengan data
dokumen rekam medis, meliputi standarisasi data, isi, struktur dan
desain formulir rekam medis. Buku ini juga membahas terkait
manajemen formulir rekam medis, meliputi pengendalian, analisis
dan evaluasi formulir rekam medis serta penerapannya dalam
fasilitas pelayanan kesehatan. Formulir rekam medis tidak hanya
dipaparkan sebagai berkas konvensional dalam buku ini, akan tetapi
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juga disajikan
formulir rekam
medis elektronik baik dari segi isi
struktur maupun manajemen yang diterapkan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Pembahasan buku ini masih banyak keterbatasan
sehingga dalam penulisan buku ini masih sangat benyak
memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan
buku ini.
SIMA - Sistem Student Internship Monitoring Application
merupakan suatu sistem yang dapat digunakan oleh setiap
Perguruan Tinggi di Indonesia dalam memanajemen Program
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Buku ini adalah buku
referensi yang disusun berdasarkan laporan penelitian dosen yang
berjudul Perancangan Student Internship Monitoring Application
(SIMA) berbasis Web. Pada Buku ini akan dibahas tentang
perancangan dan pembuatan database menggunakan MySQL dan
juga pengembangan Sistem Student Internship Monitoring
Application (SIMA) menggunakan PHPMaker 2021 secara detail.
Dimana pengembangannya tidak membutuhkan penguasaan Bahasa
Pemrograman Web tingkat lanjut. Pengembang hanya perlu
menguasai pembuatan database menggunakan MySQL. Pembuatan
sistem menggunakan PHPMaker 2021 dapat dilakukan dengan
waktu yang singkat dan hasil sistem yang maksimal.
Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi
Diandra Kreatif
Metode Analisis dan Perancangan Sistem
Analisa dan Perancangan Sistem Informasi: Bintang Pustaka
Proceedings of the First International Conference on Science,
Technology and Multicultural Education, ICOCIT-MUDA, July
25th-26th, 2019, Sorong, Indonesia

Sistem informasi merupakan kombinasi dari
teknologi informasi dan aktivitas orang-orang
yang menggunakannya untuk mendukung
operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat
luas, istilah sistem informasi sering digunakan
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untuk merujuk pada interaksi antara manusia,
proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam
pengertian ini, istilah tersebut digunakan untuk
merujuk tidak hanya pada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi oleh organisasi, tetapi
juga pada cara orang berinteraksi dengan
teknologi guna mendukung kegiatan bisnis.
Buku ini terdiri dari 9 Bab, yaitu: Bab 1 Konsep
Sistem dan Bisnis Bab 2 Konsep Dasar Sistem
Informasi Bab 3 Jenis-jenis / Kategori Sistem
Informasi Bab 4 Sistem Informasi Manajemen
Bab 5 Pendukung Sistem Informasi Bab 6
Perencanaan Sistem Informasi Bab 7 Analisis
dan Perancangan Sistem Informasi,
Implementasi, Deployment, dan Perawatan
Sistem Informasi Bab 8 Rekayasa Sistem
Informasi Bab 9 Evaluasi sistem informasi dan
Isu berkaitan dengan pengembangan Sistem
Informasi dan Etika
Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di
Indonesia, sejalan dengan perkembangan
pandemi Covid-19 di tingkat global atau tingkat
dunia. Dalam proses penanggulangan Covid-19,
keterbukaan data maupun informasi merupakan
komponen yang sangat penting. Hal ini dapat
meningkatkan sekaligus menjadi landasan
keterlibatan semua kalangan masyarakat untuk
aktif dalam mengawasi dan memberi masukan
terkait perkembangan situasi pandemi dan upaya
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yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan
pusat. Pandemi Covid-19 ini telah membuat
aktivitas sosial manusia menjadi terbatas dan
dibatasi oleh berbagai rambu-rambu peraturan
yang mengharuskannya. Manusia mencari cara
dan jalan lain untuk bisa menjembatani hal ini.
Agar aktivitas dan semua rencana bisa terus
berjalan, walau disadari tidak seperti di masa
normal. Paling tidak, ada solusi untuk
memudahkan semua tetap berjalan sebagaimana
mestinya melalui berbagai sistem baru yang
memungkinkan dilaksanakan pada kondisi
pandemi Covid-19 ini. Tawaran sistem informasi
yang fasilitasi oleh kemajuan teknologi
komunikasi melalui berbagai perangkat telepon
selular hingga telepon pintar (smartphone)
sudah menjamur dan menjadi kebiasaan baru
manusia di masa pandemi Covid-19 ini (9). Sejak
pandemi Covid-19 inilah manusia “dipaksa”
untuk menggunakan berbagai fasilitas jaringan
dan aplikasi yang diharapkan memudahkan
komunikasi dan aktivitas bisa berjalan lebih
simpel, mudah, lancar, dan cepat. Penemuan
internet dan aplikasi pada smartphone yang
terus berkembang dan berubah dari waktu ke
waktu makin mempermudah manusia bergerak
dan beraktivitas. Sistem informasi yang
dikembangkan melalui inovasi yang terus
menerus dalam berbagai bidang kehidupan
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manusia, juga menyentuh keperluan dasar dalam
bidang pelayanan kesehatan. Sistem Informasi
Kesehatan (Kajian Covid-19 Melalui Sistem
Informasi Kesehatan) ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Data merupakan fakta tentang orang,
kejadiankejadian serta subjek lainnya yang
dimanipulasi dan diproses untuk menghasilkan
informasi. Dari segi Bahasa kata “data” ini
diambil dari kata “datum” yang dalam Bahasa
Romawi memiliki arti sebagai sesuatu yang
diberikan. Data bisa berupa angka, karakter,
simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang
bisa digunakan untuk dijadikan informasi. Jenis
sumber data adalah mengenai dari mana data
diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber
langsung (data primer) atau data diperoleh dari
sumber tidak langsung (data sekunder). Selain
jenis, juga terdapat metode pengumpulan data
yang merupakan teknik atau cara yang dilakukan
untuk mengumpulkan data. Untuk metode disini
adalah suatu cara sehingga dapat diperlihatkan
penggunaannya melalui angket, wawancara,
pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.
Sedangkan instrumen pengumpul data adalah
alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Karena berupa alat, maka instrumen dapat
berupa lembar cek list, kuesioner (angket
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terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera
photo dan lainnya.Adapun tiga teknik
pengumpulan data dapat berupa kuisioner,
observasi dan wawancara.
Tidak diragukan lagi, teknologi informasi adalah
salah satu kekuatan disruptif utama saat ini.
Selama dekade terakhir kita telah melihat inovasi
teknologi secara fundamental mendefinisikan
kembali industri seperti toko retail, hotel, musik,
travel dan lainnya. Perusahaan platform baru
seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka telah
memanfaatkan informasi dengan cara baru untuk
memasuki industri yang sudah mapan dan
bahkan mengukir posisi penting menggantikan
industri serupa yang pernah ada di Indonesia.
Mereka adalah organisasi yang membentuk apa
yang disebut "sharing economy". Tujuan
keseluruhan buku ini adalah untuk menunjukkan
mengapa manajemen strategis "Sistem
Informasi" sangat penting untuk keberhasilan
organisasi untuk agar menguasai pasar atau
bahkan hanya agar tetap ada, di saat perubahan
yang semakin cepat. Pendekatan yang dijelaskan
dalam buku ini dimaksudkan untuk
memungkinkan pemahaman yang lebih baik
tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana
hal itu dapat dilakukan dalam menyiapkan
organisasi bisnis yang berbasis sistem
informasi. Framework pada buku ini
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menggunakan lima tema penting: konsep dasar,
teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses
pengembangan, dan tantangan manajemen.
Walaupun buku ini didesain untuk pengetahuan
umum, ini juga dapat dijadikan referensi bagi
mahasiswa pada jurusan sistem informasi dan
manajemen.
ICOCIT-MUDA 2019
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah
Sistem Informasi Bisnis Dunia Versi 4.0
Peta dan Tata Kelola TIK Institusi Pemerintah
ICONISTECH-1 2019
Belum adanya sistem yang mampu mencatat
dan menginformasikan proses pencampurn
kopi, baik dari sisi perbandingan dalam
campuran maupun jumlah masing-masing
kopi yang dicampurkan mengakibatkan
kebingungan dalam pencatatan transaksi.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan
analisa bagaimana menghasilkan sebuah
aplikasi sistem informasi penjualan
kopi yang menunjang pendataan tentang
keanekaragaman kopi. Buku ini
menguraikan bagaimana cara membangun
sistem informasi pada aktivitas yang
terkait dengan penjualan varian kopi,
mulai dari bahan asal (jenis kopi) yang
digunakan sampai varian yang
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dihasilkan.
Dengan
hadirnya buku ini
diharapkan dapat memudahkan para
usahawan kopi dalam melakukan
pengecekan data penjualan kopi yang
memiliki jenis dan golongan yang
berbeda-beda.
Buku ini disusun salah satunya untuk
menjawab tuntutan tentang perlunya
panduan praktis metode analisis dan
perancangan sistem. Penulis
mengharapkan setelah membaca buku ini,
pembaca bisa mengerti dan memahami
konsep dan teknik dalam melakukan
analisis dan perancangan sistem. Pada
umumnya ada 2 (dua) metode pokok yang
paling sering digunakan dalam
pengembangan sistem yaitu metode
terstruktur dan berorientasi objek.
Terdapat perbedaan paradigma yang cukup
signifikan diantara kedua metode
tersebut baik dalam melakukan analisis
maupun perancangan. Buku ini
menjelaskan kedua metode tersebut,
sehingga diharapkan pembaca bisa
membedakan pardigma analisis dan
perancangan sistem diantara kedua
metode tersebut dan bisa melakukan
analisis dan perancangan dengan kedua
metode tersebut. Materi pada buku
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penerbit
ini disusun secara terstruktur dimulai
dari konsep hingga teknis. Untuk
pemodelan berorientasi objek, penulis
menggunakan Unifield Modeling Language
(UML) untuk memodelan sistem. UML
adalah tools yang banyak digunakan
untuk medokumentasikan pemodelan
berorientasi objek dan sudah terbukti
kemampuannya untuk mendokumentasikan
dan memodelkan sistem baik dalam skala
besar, sedang maupun kecil. -Abdi
SistematikaBuku yang memuat semua metodologi
(metode) dalam pengembangan sistem
informasi
Materi buku ini mencakup 5 bab yang
membahas mulai dari aspek yang mendasar
sampai dengan aspek yang terinci di
dalam teknik pengembangan sistem
informasi pada tahap analisis sistem.
Bab I buku ini menjelaskan konsep dasar
sistem, karakteristik dan klasifikasi
sistem, fungsi dan siklus informasi,
transformasi informasi, pengelolaan
sistem informasi, dan lain sebagainya.
Bab II menjelaskan struktur
pengembangan sistem, metodologi,
tahapan pengembangan sistem, dan aspekPage 25/26
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sistem komputerisasi.
Bab III
menjelaskan tahap investigasi sistem,
di mana terdapat 2 kegiatan, yaitu
kegiatan studi awal dan studi
kelayakan. Bab IV menjelaskan tahap
analisis sistem, di mana tahap analisis
ini meliputi kegiatan pembahasan sistem
yang berjalan, teknik pengumpulan data,
merancang sistem baru, dan lain-lain.
Sedangkan Bab V menjelaskan teknik
analisis biaya dan manfaat, teknik
analisis proyek sistem informasi, dan
teknik analisis konseptual database.
Sistem Informasi Akuntansi 2
Selected Papers from the 1st
International Conference on Islam,
Science and Technology, ICONISTECH-1
2019, 11-12 July 2019, Bandung,
Indonesia
Konsep Perancangan Sistem Informasi
Bisnis Digital
Model, Siklus, Desain, Sistem Pendukung
Keputusan
Rekayasa Sistem Pengenalan Wajah
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