
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 
KOMPETENSI I : SISTEM INFORMASI, BISNIS DAN ORGANISASI  
 
KOMPETENSI : 

1. Mahasiswa diharapkan bisa menyebutjelaskan komponen-komponen dalam sistem 
informasi  

2. Mahasiswa bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi suatu organisasi 
3. Mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan daya saing 

organisasi  
 
POKOK BAHASAN: 

1. Apa itu sistem informasi ? 
2. Apa beda data dan informasi? 
3. Apa itu keputusan? Bagaimana Keputusan dibuat?    
4. Apa itu organisasi  
5. Hubungan sistem informasi dan organisasi ? 
6. Apa itu strategi ? 
7. Apa hubungan sistem informasi dan strategi ? 
8. Apa fungsi manajemen ? 
9. Bagaimana manajemen memanfaatkan Sistem Informasi untuk membantu tugas2nya ? 
10. Bagaimana sistem informasi mampu meningkatkan daya saing ? 
11. Apa itu rantai nilai ? Apa perbedaan antara primary activities dengan supporting activities? 
12. Apa itu Business model generation? 
13. Bagaimana transaksi terjadi?  
14. Apa yang mendorong orang membeli suatu produk / layanan? 
15. Bagaimana kita menilai suatu bisnis itu baik atau jelek? 
16. Bagaimana memanfaatkan analisa rantai nilai dan business model generation untuk 

merancang sistem informasi suatu organisasi? 
17. Bagaimana merancang struktur organisasi yang baik? Apa kaitan struktur organisasi dan 

sistem informasi? 
18. Bagaimaina sistem informasi mampu mengubah peta persaingan dan rantai nilai  
19. Apa dampak ekonomis dan strategis sistem informasi ? 
20. Apa itu enterprise resource planning ? 
 

MINICASE – UTOMO COMPUTER 
 
Bapak Utomo adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Umur beliau belum genap 35 tahun 
tetapi sudah memiliki perusahaan dengan omzet Rp80 milyar per tahun.  Jenis usaha yang digeluti 
beliau sejak mahasiswa adalah Distributor Komputer. Bapak Utomo melakukan impor dari Cina dan 
Taiwan dan memasarkan ke dealer-dealer atau toko-toko komputer di Jakarta, Yogyakarta dan 
Surabaya.  
 
Pasar komputer selama 5 tahun terakhir telah sangat berubah. Pasar komputer jinjing dan tablet 
mengalami trend kenaikan yang signifikan dan mengancam pasar Personal Computer (PC). Bapak 
Utomo saat ini memiliki 7 kategori produk utama yaitu Hardisk, Processor, Motherboard, Power 
Supply, Network & Modem, Notebook/Tablet, Accessories. Seiring dengan melambatkan 
pertumbuhan pasar PC maka pertumbuhan penjualan Hardisk, Processor, Motherboard dan 
Powersupply menurun.  
 
Perubahan peraturan dari pemerintah terkait dengan penjualan barang elektronik yang harus 
disertai petunjuk manual dalam bahasa Indonesia juga cukup menyulitkan Bapak Utomo. Selama ini 



Bapak Utomo mengimpor barang dalam bentuk gelondongan tanpa kemasan. Setelah sampai di 
Indonesia Bapak Utomo akan melakukan labelisasi, pengemasan, dan memberikan masa garansi 
sebelum mendistribusikan ke toko-toko. Ketentuan untuk membuat manual dalam bahasa Indonesia 
adalah hal-hal yang selain menambah waktu juga menambah biaya. Bapak Utomo juga mendengar 
adanya beberapa atuan pemerintah yang tidak menguntungkan posisi importir kecil.  
 
Persaingan di Yogyakarta dulunya relative mudah diprediksi. Hampir semua toko komputer di 
Yogyakarta bergabung di APKOMINDO dan relatif kompak dalam mengatur perdagangan sehingga 
tidak ada persaingan yang merugikan. Namun saat ini Yogyakarta banyak diserbu oleh pengusaha 
dari luar Yogyakarta, terutama dari Jakarta yang didanai oleh modal besar dan jaringan lebih kuat 
dengan pabrikan komputer sehingga bisa menekan harga dan menimbulkan persaingan tidak sehat. 
Kondisi pasar di Yogyakarta sendiri terus tumbuh ditopang dengan banyaknya pelajar dan 
mahasiswa di kota ini. Mahasiswa dan pelajar adalah pasar yang sangat potensial untuk industri 
komputer karena saat ini mereka dituntut untuk menguasai teknologi komputer. Para generasi muda 
ini pun cukup boros dalam membelanjakan dana untuk gadget. Begitu ada model baru laptop 
mereka akan cenderung untuk jual laptop lama dang anti baru. Kurang lebih rata-rata umur laptop 
digunakan berkisar 2.5 sampai dengan 3 tahun.  
 
Pabrikan komputer juga sekarang mulai mengubah pola untuk mendekatkan diri dengan konsumen, 
yaitu dengan membuka kantor cabang di Indonesia. Hal ini tentu mengancam keberadaan para 
distributor pemegang merek, karena margin mereka menjadi tergerus. Dealer atau toko saat ini 
memiliki pilihan apakah akan mengambil dari distributor atau mengambil dari kantor cabang pabrik 
di Indonesia.  
 
Bapak Utomo telah melakukan analisa pasar dan Bapak Utomo secara umum membagi pasar 
menjadi 4 segmen utama yaitu 

1. Segmen Corporate/Institusi 
2. Segmen UKM/Kantor Kecil / Sekolah 
3. Segmen Pengguna Pribadi / Pelajar 
4. Segmen Pengguna Gaming/Hobby 

 
Awalnya Bapak Utomo memasarkan produknya hanya menekankan pada hubungan baik dengan 
para dealer dan toko yang saat ini telah ada kurang lebih sebanyak 1000 toko/dealer di seluruh 
Indonesia. Namun persaingan yang ketat membuat para dealer tersebut sebagian tutup dan 
sebagian lain yang sukses saat ini justru menjadi pesaing dari UTOMO Komputer.  
 
Pada tahun 2009, Utomo Computer telah memigrasi seluruh catatan manual ke catatan di system. 
Saat ini semua penjualan dan pergerakan barang sudah bisa dimonitor lewat system. Masalah 
masalah dahulu seperti piutang macet sudah bisa diatasi dengan menerapkan limit kredit otomatis 
di system. Apabila ada toko atau dealer yang belum melunasi piutang maka nota penjualan baru 
tidak bisa dibuka. Awalnya kebijakan ini ditentang oleh para marketing staff karena menurunkan 
omzet, tetapi hal ini hanya berjalan sementara. Penurunan omzet akibat kebijakan limit kredit, 
berangsur naik dan saat ini Utomo Computer memiliki penjualan yang relative tetap tetapi dengan 
kredit macet yang kecil. Sebelum diterapkan system tersebut setiap bulan tingkat piutang adalah 
sekitar Rp3milyar, dan setelah diterapkan system tingkat piutang per bulan adalah Rp1.5milyar. 
Artinya lebih banyak cash flow yang bisa diputar untuk membeli barang. Inisiatif untuk pengelolaan 
persediaan lewat system juga telah berjalan dengan baik. Lewat monitoring system, dapat diketahui 
barang yang fast moving, slow moving dan deadstock. Untuk barang slowmoving bapak Utomo 
memiliki strategi penjualan untuk di bundling dengan barang fast moving dan untuk barang 
deadstock dibuat kampanye penjualan dengan dibuat diskon besar-besaran. Setiap tahun Utomo 



Computer membuat midnight sales yang menarik perhatian banyak pembeli komputer di 
Yogyakarta.  
 

 
Bapak Utomo meminta Ibu Sri Rejeki, lulusan UMY, yang menjadi Kepala Bagian Akuntansi untuk 
menyediakan data-data terkait dengan penjualan. Data-data tersebut ada di Gambar 1, Tabel 1 dan 
Tabel 2. Setelah mencermati data-data tersebut Bapak Utomo harus menentukan fokus untuk 
segmen dan produk yang akan dijadikan prioritas.   
 

  
 
Tahun ini Utomo Computer mengubah bentuk organisasi dari CV menjadi PT. Ada investor dari 

Jakarta bernama Jayatronik yang menanamkan sahamnya senilai Rp10.000.000.000 (30% dari total 

nilai saham Utomo Computer). Jayatronik menuntut adanya laporan keuangan lengkap triwulanan 

dan laporan manajemen. Utomo Computer belum pernah menyusun laporan manajemen. Ketika 

dikonfirmasi Jayatronik menyatakan bahwa Utomo Computer harus melaporkan indikator-indikator 

atau informasi-informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan pemasaran, operasional, 

keuangan dan pengelolaan SDM, setiap bulannya. Utomo Computer belum memiliki gambaran yang 

jelas tentang hal ini. 

Utomo Komputer memiliki dua cabang dan dua toko. Kesulitan utama dari mengelola multicabang 

adalah mensikronkan data persediaan. Saat ini banyak persediaan yang berlimpah di satu cabang, 

dan di cabang lain justru kekurangan. Masalah kedua adalah kurangnya control, terutama control 

dalam hal persediaan.  

Permasalahan terkait SDM juga tidak kalah peliknya. Utomo Computer telah berhasil melatih staff-

staff yang handal dalam hal penjualan, teknisi maupun staff administrasi. Tetapi begitu mereka 

sudah merasa pintar, mereka kemudian keluar untuk mencari karir yang lebih baik. Bapak Utomo 

sudah mencoba menaikkan gaji dan menambahkan fasilitas, contohnya asuransi kesehatan. Namun 

hal itu ternyata tidak cukup efektif. Tingkat keluar masuk / turn over karyawan masih tinggi.  

Tabel 1 Penjualan Per Segmen 

 

Segmen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 50,000  
 60,000  

 65,000  
 74,000   75,000  

 80,000  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gambar 1 Grafik Penjualan 
(dalam Jutaan Rupiah) 
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Tabel 2 Penjualan Per Type Produk  
 

Product 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hardisk 15,000 16,000 12,000 14,000 16,000 18,000 

Processor 8,000 9,000 11,000 10,000 6,000 6,000 

Motherboard 5,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 

Power Suppy 5,000 5,000 5,000 3,000 2,000 1,000 
Network & 
Modem 10,000 12,000 16,000 16,000 18,000 20,000 

Notebook/Tablet 5,000 8,000 10,000 20,000 23,000 25,000 

Accessories 2,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 

Total Penjualan  50,000 60,000 65,000 74,000 75,000 80,000 

 
Pak Utomo kemudian mendengar ada konsep baru yaitu Balanced Score Card. Keunggulan Balanced 
Scorecard adalah tidak semata-mata mengukur kinerja dari kinerja keuangan saja. Perspektif 
customer, internal business process, learning and growth juga harus diukur.  
 
 
Survei TOKO/DEALER (Mengapa Membeli di UTOMO COMPUTER?) 
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TINGKAT PENJUALAN BERDASARKAN LOKASI TOKO/DEALER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selanjutnya Utomo melakukan analisa 
mendalam terhadap kondisi financial 
perusahaan pada tahun 2018 sampai dengan 
2012 dan didapat hasilnya sebagai berikut 
(dalam miliar): 
 
 

 
 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Penjualan 80 75 74 65 60 

HPP 75 70 70 60 55 

Laba Kotor 5 5 4 5 5 

OPEX   3 3 2.5 2.5 2.2 

Laba Bersih   2 2 1.5 2.5 2.8 

      

Aktiva  30 28 26 23 20 

Kewajiban 25 22 20 18 15 

Persediaan 15 14 12 10 10 

Piutang 1.5 1.8 3.0 2.8 2.5 

 
Utomo Computer memiliki 50  orang staff, terdiri dari 30 orang di kantor pusat, 10 orang di kantor 
Cabang Surabaya dan 10 Orang di Kantor Cabang Jakarta. Setiap kantor cabang terdiri dari satu 
Kepala Cabang, dua orang marketing, 3 orang staff keuangan, satu teknisi komputer dan sisanya staff 
gudang dan kurir. Sebagian besar staff adalah lulusan SMA, hanya 15 orang yang memiliki 
pendidikan S1.   
 
Utomo Computer belum memiliki rencana strategi yang jelas, termasuk pengembangan IT di masa 
depan. Bapak Utomo sangat sadar bahwa bagaimana mengelola informasi sangat menentukan 
menang tidaknya perusahaan di era persaingan saat ini. Tetapi bapak Utomo bingung mau mulai dari 
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