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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan 

informasi dari sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi 

(Wulandari, 2004). Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen diatranya adalah blok 

input, blok model, blok output, blok teknologi, blok kendali, dan blok basis data. Blok tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 Blok Sistem Informasi berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Blok Sistem Informasi 

Sumber: Dharmawan, 2006 

 

Keenam blok tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling berinteraksi satu 

sama lain. 

1. Blok input 

Blok ini berisi tentang masukan data yang ada di sistem. 

2. Blok model 

Blok ini merupakan perpaduan perintah dan model matematika yang akan 

memanipulasi data yang dimasukkan ke dalam sistem.  

3. Blok output 

Blok ini berisi tentang keluaran informasi hasil dari pengolahan data yang ada di dalam 

sistem. 
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4. Blok teknologi 

Blok ini berupa peralatan yang digunakan untuk menjalankan serangkaian blok sistem 

informasi informasi yang lain. 

5. Blok kendali 

Blok ini memiliki tugas untuk mengendalikan sistem informasi untuk menanggulangi 

gangguan-gangguan terhadap sistem. 

6. Blok Basis data 

Blok ini berisi kumpulan data yang tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk menggunakannya. 

Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul “Management Information System”, 

mengemukakan pendapatnya “sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau 

mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen 

dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi”. 

Sistem informasi digunakan untuk mendukung proses manajemen, terutama untuk 

keperluan ketersediaannya informasi laporan yang terstruktur dan kesimpulan periodik. Model 

sistem informasi manajemen dapat digambarkan pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Model Sistem Informasi Manajemen 

Sumber: Dharmawan, 2006 

 

Manfaat sistem informasi manajemen diantaranya, adalah: 

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi 

penggunanya. 

2. Dapat digunakan dalam mengembangkan proses perencanaan secara efektif. 

http://rocketmanajemen.com/
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3. Dapat menjamin tersedianya kualitas data informasi yang baik. 

 

2.2 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah suatu cabang ilmu yang terus menerus berkembang. Pada 

setiap perusahaan, kunci utama pengendalian selain terletak pada keuangan perusahaan 

tersebut juga terletak pada kegiatan operasionalnya. Laporan keuangan adalah sebuah 

informasi yang merangkum seluruh kegiatan (aktifitas) perusahaan.  

 

2.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi 

yang bekerja karena adanya manusia dan komputer. Sistem informasi manajemen mencakup 

tugas-tugas yang sangat luas. Termasuk analisis keputusan dan sebagai alat untuk membuat 

keputusan. Untuk mengakses sistem informasi manajemen keuangan tersebut, seperti misalnya 

Data Base Management System (DBMS) yang digunakan sebagai media penyimpan data, 

model-model sebagai alat pendukung untuk menginterpretasikan data-data yang tersimpan 

dalam database dan lain-lain. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan output berupa 

informasi yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan (alat) untuk mengambil atau membuat 

keputusan. 

 

2.4 System Developmet Life Cycle (SDLC) 

SDLC adalah sebuah proses logika yang digunakan oleh seorang sistem analis untuk 

mengembangkan suatu sistem informasi. SDLC identik dengan metode waterfall, karena 

tahapannya menurun dari atas kebawah. Berikut tahapan dari SDLC : 

1. Planning 

2. Analysis 

3. Design 

4. Implementation 

5. Use 

Terdapat perkembangan terhadap 5 tahap di atas, sehingga tahapan-tahapan dalam 

pengembangan suatu sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada Gambar 2.3 juga 

menjelaskan tahapan-tahapan yang dapat digunakan dalam penggunaan metode pengembangan 

sistem SDLC. 
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Gambar 2.3 Tahapan pengembangan sistem SDLC 

Sumber: Mulyani, 2016 

 

Pada bukunya yang berjudul “Metode Analisis dan Perancangan Sistem”, Sri Mulyani 

memberikan garis besar mengenai tahapan-tahapan yang dilalui pada SDLC, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Planning adalah tahapan dimana sistem digambarkan secara global beserta tujuan yang 

akan direncanakan terhadap sistem yang akan dikembangkan atau dibangun. Tahap ini 

identik dengan tahap analisis. 

b. Requirement Gathering and Analysis adalah tahapan dimana analis mencoba untuk 

menguraikan permasalahan sistem dan menggambarkannya kedalam beberapa diagram 

untuk menggambarkan situasi yang sedang berjalan, kemudian pada tahap ini analis juga 

mencoba mendesain sebuah solusi yang akan diberikan kepada user. 

c. Design adalah tahapan dimana penggambaran secara global pada tahap requirement 

gathering and analysis, diuraikan secara detail baik dalam bentuk diagram, layouts, 

bussiness rules, dan dokumentasi-dokumentasi lain yang dibutuhkan. 

d. Buil or Coding adalah tahapan dimana sistem mulai dibangun atau dikembangkan. 

Tahapan ini identik dengan implementasi hasil dari rancangan. 

e. Testing adalah tahapan dimana sistem sudah selesai dibangun atau dikembangkan dicoba 

oleh tim tester ataupun user. 

 

2.5 Use Case Testing 

Use Case Testing merupakan salah satu pengujian dari Black box testing dengan menguji 

use case yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode ini memastikan 

fungsionalitas  perangkat lunak yang telah dibangun berjalan sesuai dengan yang telah 
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dirancang tanpa melihat struktur kode internal. Use Case Testing membantu mengidentifikasi 

kasus uji yang mencakup seluruh sistem berdasarkan fungsionalitas dari awal hingga akhir. 

 

 

 

  


