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PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENALAN SISTEM INFORMASI
PADA RUBY MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN METODE EIAIJ
Kristina
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi,
Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: vinalim369@gmail.com
ABSTRACT

Activities to recognize information systems are activities that can be documented in writing and systematically. The method
used to master the identification of the early signs of a data processing system that ultimately forms an information system is
the EIAIJ method, namely data processing elements, human interaction, document flow, human interaction with data
processing elements and job descriptions. After recognizing the existence of an information system in an organization, it is
necessary to create a document capable of capturing the existence of an information system. In the information system, the
existence of entity elements, namely data, information, knowledge, and policies, will also be photographed as well as elements
of activities to record, process, record and report. All these steps indicate the existence of a semantic network in humans that
portrays the information system. The existence of a semantic network in humans reveals that in humans there is the ability to
record and process data. Information systems introduction documents will assist humans in analyzing information systems and
finding problems contained in information systems which will ultimately help solve these problems appropriately. Correct
problem solving will encourage the establishment of a systematic information system that is able to encourage organizational
systems to develop in a more advanced direction. Information systems show their existence in organizational system business
activities with the introduction of information systems documents.
Keywords : recognize, system, information, semantic, human
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1.

PENDAHULUAN

Bidang sistem informasi merupakan bidang yang
sangat mendominasi kehidupan masyarakat digital. Untuk
dapat bertahan dalam dunia usaha yang kompetitif,
masyarakat harus memahami bidang sistem informasi
dengan baik. Tetapi kebanyakan orang berpandangan
bahwa sistem informasi adalah bidang khusus pada bidang
komputer. Padahal kenyataannya tidak murni hanya
bidang komputer. Sistem informasi adalah bidang yang
menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan
manajemen.
Bidang sistem informasi menuntut orang-orang
untuk belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan
proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang
dimiliki perusahaan, kemudian merancang sistem yang
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian
pada bidang sistem informasi selain belajar teknik
pemrograman juga dituntut untuk mempelajari proses
bisnis yang ada di perusahaan. Untuk dapat menguasai
bidang sistem informasi, maka harus memiliki kemampuan
dasar tentang manajemen, administrasi dan proses bisnis
pada sebuah sistem organisasi [1].
Proses usaha pada sistem organisasi berbeda
dengan proses-proses pada sistem informasi. Oleh karena
itu langkah awal yang harus dikuasai adalah mengenali
keberadaan
sistem informasi pada sistem organisasi.
Mengenali sistem informasi pada sebuah organisasi
merupakan sebuah kemampuan teknis yang harus
dikembangkan dan harus mampu diuraikan secara
sistematis. Pada sistem informasi ada dua elemen yang
harus diuraikan yaitu elemen entitas dan elemen aktivitas.
Elemen entitas pada sistem informasi yaitu data, informasi,
pengetahuan dan kebijakan (DIPK) merupakan entitas
dasar yang harus mampu diuraikan secara sistematis oleh
setiap orang yang tertarik dengan bidang sistem informasi.
Sedangkan elemen aktivitas dari sistem informasi
adalah penCatatan, pengOlahan, peRekaman dan
peLaporan (CORL) menunjukkan adanya entitas aktif dari
sistem informasi. Selain itu dalam sebuah sistem informasi,
harus dipahami bahwa ada lebih dari satu subsistem yang
membangun sebuah sistem informasi yaitu sistem
pengolahan data (SPD), Model Human Data Processor
(MHP). Setiap subsistem itu akan dipaparkan dalam
penelitian ini.
Metode EIAIJ merupakan sebuah metode untuk
mengenali sistem informasi pada sebuah organisasi.
Metode EIAIJ adalah sebuah metode untuk menguraikan
kehadiran elemen SPD, interaksi manusia dengan manusia
pada sebuah organisasi, aliran Dokumen , interaksi
manusia denga media pelaksana SPD dan analisis
dokumen deskripsi kerja setiap bagian pada organisasi.
Denga metode EIAIJ, sebuah sistem informasi dapat
dipetakan dengan jelas pada sebuah organisasi. Pemetaan
sistem informasi yang jelas pada sebuah sistem organisasi
akan sangat membantu analisis sistem untuk menemukan
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masalah-masalah yang harus diselesaikan pada sistem
organisasi.
Proses-proses didalam sistem informasi perlu
dibedakan dengan proses-proses atau aktvitas usaha di
dalam sistem organisasi. Proses -proses didalam sistem
informasi pada dasarnya sama yaitu pencatatan,
pengolahan, perekaman dan pelaporan. Untuk memahami
proses-proses di dalam sistem informasi,
maka harus
dipahami bahwa kegiatan pendataan dan kegiatan
pencatatan adalah dua kegiatan yang berbeda. Pendataan
adalah membuat hasil pengamatan suatu fakta menjadi
data. Sedangkan pencatatan adalah mencatat hasil
pengamatan suatu fakta ke dalam catatan.
Dengan memanfaatkan metode pengenalan sistem
informasi yaitu DIPK, CORL dan EIAIJ, maka penulis
akan memaparkan bagaimana cara menyusun sebuah
dokumen pengenalan sistem informasi pada sebuah
organisasi. Adapun organisasi yang digunakan untuk objek
pengenalan sistem informasi adalah Bengkel Ruby Motor.
Sebuah organisasi yang bergerak di bidang penyediaan
jasa servis kendaraan roda dua. Ruby Motor termasuk
organisasi profit oriented dengan tetap mengedepankan
kualitas kerja.

2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian observasional [2]. Metode
penelitian observasional merupakan metode yang
mengadakan pengamatan dengan seksama dan kritis.
Metode ini dapat menyoroti kekhasan dari objek penelitan
(cross-sectional). Adapun objek penelitian dalam jurnal
ini adalah Bengkel Ruby Motor yang berlokasi di
Pontianak. Adapun yang elemen yang akan diamati dan
dianalisis adalah elemen entitas dan elemen aktivitas dari
sistem informasi yang berada pada sistem organisasi Ruby
Motor.
2.1

Bengkel

Bengkel adalah tempat yang menyediakan jasa
perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel umum
kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi
untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan
bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan
layak jalan [3]. Hal ini guna memenuhi PP No 44 tahun
1993 tentang kendaraan dan pengemudi pasal 126, 127,
128 dan 129, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor
harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan
kendaraan bermotor[3].
2.2

Data

Menurut Pamungkas, data merupakan nilai yang
mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian”
[4]. Pada dasarnya data adalah representasi dari fakta yang
dimodelkan dalam bentuk gambar, kata dan angka.
2.3

Informasi

PROSIDING SEMMAU 2020
Menurut Anggraeni dan Irviani, informasi adalah
sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah
dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi
penerima [5]. Berdasarkan kutipan di atas dapat
disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang dapat
diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya
untuk membuat suatu keputusan. Informasi berguna untuk
pembuat keputusan karena sekumpulan data/fakta yang
dikumpulkan dan diolah dengan metode atau cara tertentu.
2.4

Pengetahuan

Menurut
Witarto,
pengetahuan
merupakan
rangkaian informasi dan data yang membentuk jaringan
semantic didalam ingatan seseorang [6].
Dengan
menggunakan pengetahuan, maka manusia memilik
banyak referensi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
kebutuhan.
2.5

Kebijakan

Menurut Witarto, kebijakan adalah sifat dan
kemampuan
untuk
menggunakan
pengetahuan,
pemahaman, pengalaman, akal sehat dan wawasan yang
dalam [6]. Manusia harus memiliki kebijakan untuk
memutuskan sebuah tindakan yang baik dalam
menghadapi masalah-masalah insidentil.
2.6

Pencatatan

Menurut Witarto, pencatatan adalah proses untuk
memasukkan data ke dalam media SPD (buku atau kertas)
[6]. Contoh kegiatan mencatat adalah penulisan (ke buku
atau kertas) dan pemasukan data (add/ entry ke dalam
computer) serta pemantauan (melalui mata ke dalam otak).
2.7

Pengolahan

Menurut Witarto, pengolahan adalah proses operasi
sistematis terhadap data. Selama operasi pengolahan data
seperti kalkulasi atau operasi logika sedang berlangsung,
maka data disimpan sementara dalam prosesor [6]. Contoh
kegiatan
pengolahan
data
adalah
verifikasi,
pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi,
penggabungan, pengurutan, perhitungan/ kalkulasi,
ekstraksi data untuk membentuk informasi, dan
pembentukan pengetahuan.
2.8

Perekaman

Menurut Witarto, perekaman merupakan proses
penyimpanan data ke dalam memori jangka Panjang (long
term memory) dalam SPD [6]. Contoh kegiatan perekaman
adalah penambahan, perbaikan, penghapusan, pembacaan
kembali, pembacaan dgn seleksi, klasifikasi, dan data
rujukan.
2.9

Pelaporan

Menurut Witarto, pelaporan merupakan proses
ekstraksi informasi dari rekaman data yang tersimpan
dalam SPD [6]. Aktivitas di meja kasir bisa disajikan
dalam bentuk laporan, yg berisi informasi tentang
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hubungan jumlah jam kasir yg aktif, dgn catatan jumlah
konsumen yg dilayani atau dgan jumlah barang yang
terjual.
2.10

Sistem Informasi

Menurut Hutahaean, sistem informasi adalah suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial,
dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan
yang dibutuhkan [7]. Sistem informasi merupakan sistem
yg berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan Data), yang
dilengkapi dgn kanal-kanal komunikasi yg digunakan
dalam sistem organisasi data. Elemen proses dari sistem
informasi antara lain mengumpulkan data, mengelola data
yang tersimpan, dan menyebarkan informasi.
2.11

Model Human Data Processor (MHP)

Menurut Witarto, masukan dari SPD manusia ini
akan oleh perceptual prosesor [6]. Pengolahan datanya
ditangani dilakukan oleh cognitif processor. Sedangkan
keluarannya berupa tindakan yang diatur oleh motor
processor.
2.12

Jaringan Semantik

Menurut Witarto, model jaringan semantik,
merupakan grafik yang terdiri dari simpul-simpul yang
merepresentasikan objek fisik atau objek konsep dan
busur-busur, yang menunjukkan relasi antar simpul-simpul
tersebut [6]. Jaringan semantik merupakan alat efektif
untuk merepresentasikan pemetaan data, yang bertujuan
mencegah terjadinya duplikasi data. Jaringan semantic
merupakan jaringan pengetahuan yang terbentuk dalam
MHP sehingga manusia mampu membangun sebuah
sistem informasi yang baik.
2.13

Sistem Pengolahan Data (SPD)

Menurut Mosasbahe, pengolahan data atau data
processing merupakan manipulasi data ke bentuk yang
lebih informative atau berupa informasi [8]. SPD
merupakan sub sistem dari sistem informasi. Agar dapat
diolah, data harus dimasukkan ke dalam SPD sebelum
diproses. Hasil dari pengolahan data disajikan melalui
proses keluaran. Hal ini berarti pengolahan data sendiri
merupakan elemen dari SPD. SPD / sistem pengolahan
data adalah sistem yg mampu melakukan pengolahan data.
Elemen SPD terdiri dari elemen masukan, pengolahan,
keluaran, dan ingatan [memori].
2.14

Metode DIPK

Menurut Witarto, metode DIPK adalah metode
Data Informasi Pengetahuan dan Kebijakan yang
digunakan untuk memetakan keberadaan elemen entitas
dalam sistem Informasi [6]. Metode DIPK sangat berguna
untuk memahami isi dari sistem informasi yang terdapat
dalam sebuah sistem organisasi.
2.15

Metode EIAIJ
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Menurut Witarto, metode EIAIJ (Elemen SPD,
interaksi manusia dengan manusia, aliran dokumen,
interaksi manusia dengan media pelaksana SPD, analisis
deskripsi kerja) adalah metode yang digunakan untuk
mengenali keberadaan sistem informasi dalam sistem
organisasi [6]. Metode EIAIJ sangat membantu dalam
menguraikan kompleksitas dibalik pengenalan sistem
informasi dalam sistem oraganisasi.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruby Motor adalah sebuah bengkel servis
kendaraan roda dua yang juga melayani penjualan suku
cadang serta jual beli kendaraan bekas. Ruby Motor
merupakan objek dasar yang digunakan untuk pengenalan
sistem informasi. Dalam penelitian ini akan dipetakan
elemen entitas dan elemen aktivitas yang terdapat pada
bengke Ruby Motor dengan menggunakan metode DIPK.
Selain itu untuk mengenali keberadaan sistem
informasi pada bengkel Ruby Motor maka akan digunakan
metode EIAIJ untuk memetakan setiap komponen yang
terdapat pada sistem informasi yang terkandung pada
bengkel Ruby Motor. Analisis sistem informasi yang
berjalan pada Bengkel Ruby Motor. Sistem berjalan pada
Bengkel Ruby Motor terdiri dari beberapa proses.
3.1

Proses Servis Kendaraan

Proses servis kendaraan akan dimulai ketika
konsumen meminta layanan servis kendaraan kepada
bagian administrasi. Bagian administrasi akan memanggil
bagian mekanik untuk melakukan pengecekan kondisi
kendaraan konsumen.
Apabila
bagian mekanik
menemukan adanya kerusakan yang perlu diganti, bagian
mekanik akan menginformasikannya ke bagian
administrasi untuk membuat daftar suku cadang yang perlu
diganti.
Daftar suku cadang yang perlu diganti akan
ditanyakan kepada konsumen apakah bersedia diganti atau
dibatalkan. Jika konsumen tidak setuju maka servis
dibatalkan. Jika setuju maka bagian administrasi akan
menginformasikan kepada bagian mekanik untuk
dilakukannya perbaikan dan memberikan suku cadang
barang. Bagian administrasi akan mencatat biaya
penjualan suku cadang ke buku penjualan suku cadang.
Bagian mekanik akan melakukan perbaikan
terhadap motor tersebut hingga selesai dan akan langsung
dipajang. Bagian administrasi akan membuat faktur biaya
servis dan biaya suku cadang kepada konsumen.
Konsumen akan membayar biaya tersebut dan
mendapatkan faktur servis dan faktur penjualan lunas.
3.2

Proses Penjualan Suku Cadang

Sedangkan proses penjualan pada Ruby Motor,
proses penjualan motor atau suku cadang dimulai dari
konsumen datang langsung ke Ruby Motor untuk
menanyakan produk yang ingin dibeli atau sesuai kriteria
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konsumen ke bagian penjualan. Kemudian bagian
penjualan akan mencari dan menawarkan motor/ suku
cadang yang sesuai dengan kriteria yang ingin dibeli
konsumen. Jika konsumen melihat ada motor/suku cadang
yang diminati dan cocok, maka konsumen akan meminta
bagian penjualan untuk melakukan pengetesan mesin
untuk mengetahui mesin cocok atau sesuai yang
diharapkan konsumen atau tidak.
Jika pengetesan mesin cocok atau sesuai yang
diharapkan konsumen, maka konsumen akan menanyakan
berapa harga motor tersebut kepada bagian penjualan dan
akan dilakukan proses negosiasi harga antara konsumen
dengan bagian penjualan hingga mencapai kesepakatan
bersama.Apabila proses negosiasi harga mencapai
kesepakatan bersama, bagian penjualan akan membawa
konsumen ke bagian administrasi untuk melengkapi
dokumen yang diperlukan untuk pengarsipan dan
menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.
Setelah konsumen melakukan pembayaran, bagian
administrasi akan menyerahkan dokumen-dokumen motor
yang telah dibeli kepada konsumen beserta faktur
penjualan dan memanggil bagian penjualan untuk
mengeluarkan motor yang telah dibeli dari pajangan. Dan
bagian penjualan akan menyerahkan motor beserta
kuncinya
kepada
konsumen.
Kemudian
bagian
administrasi akan mencatat transaksi penjualan tersebut ke
dalam buku penjualan dan melakukan pengurangan stok ke
kartu stok persediaan.
3.3

Proses Pembelian Kendaraan roda dua bekas

Proses pembelian kendaraan roda dua bekas
dimulai dari konsumen menawarkan atau menanyakan
motor yang ingin dijual kepada bagian administrasi.
Bagian administrasi akan memanggil dan mempertemukan
pimpinan dengan konsumen untuk memeriksa potensi
motor yang ingin dijual. Jika motor tersebut berpeluang
untuk dijual kembali, maka pimpinan akan melanjutkan
dengan pengecekan mesin motor tersebut apakah bagus
atau tidak.
Jika motor tersebut bagus, pimpinan akan
melanjutkan pengecekan surat kendaraan motor tersebut
cocok dan lengkap atau tidak. Jika surat kendaraan cocok
dan lengkap, maka pimpinan akan melakukan proses
negosiasi harga dengan penjual. Jika negosiasi telah
disepakati oleh kedua belah pihak, maka pimpinan akan
memberitahukan hasil transaksi pembelian ke bagian
administrasi dan bagian administrasi akan memanggil
penjual yang bersangkutan untuk menyerahkan dan
melengkapi dokumen yang diperlukan misalnya surat
perjanjian jual-beli, fotocopy KTP.
Setelah semua dokumen sudah dilengkapi maka
bagian administrasi akan membuat faktur pembelian dan
menyerahkan uang kepada penjual atas negosiasi yang
telah disepakati dan penjual akan menyerahkan kunci
beserta kendaraan bermotor miliknya. Setelah proses
pembayaran dan penyerahan selesai, bagian administrasi
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akan melakukan pencatatan data motor tersebut ke dalam
buku pembelian dan melakukan penambahan stok ke kartu
stok persediaan.

Setiap akhir bulan Bagian Administrasi akan
membuat daftar persediaan barang, laporan pembelian,
laporan perbaikan motor, dan laporan penjualan motor.
Laporan-laporan tersebut akan diserahkan kepada
Pimpinan.

3.4

Proses Pelaporan

3.5

Pemetaan konsep elemen entitas[D-I-P-K] dan elemen aktivitas [C-O-R-L], E-I-A-I-J]
organisasi Bengkel Ruby Motor.

di dalam sistem

Tabel 1 Hasil Survei Pengenalan Sistem Informasi

PENYUSUNAN DOKUMEN DIPK CORL DAN EIAIJ
BENGKEL RUBY MOTOR

1

2

ELEMEN ENTITAS DIPK
PEMAHAMAN KONSEP DASAR ENTITAS [D-I-P-K] DI DALAM SISTEM
INFORMASI
DATA
a. Data pegawai (No KTP, Nama, Alamat, Nomor Telepon, Gaji
Pokok, Bonus, Angsuran)
b. Data Konsumen (No KTP, Nama, Alamat, Nomor Telepon,
jenis transaksi)
c. Data Suku Cadang (Kode Barang, Nama Barang, Jumlah,
Harga beli, Harga jual)
d. Data Kendaraan Roda dua bekas ( No Polisi, Nama Pemilik,
Alamat, Merk/Tipe, Jenis/model, Tahun Pembuatan, Warna, Isi
Silinder, No Rangka/NIK, No Mesin, No BPKB, Tanggal
berlaku, Harga Beli, Harga Jual, Jumlah)
e. Data transaksi (No Transaksi, Deskripsi Transaksi, Jumlah,
Harga Jual, Total)
INFORMASI

a.
b.
c.

d.

e.

f.

3

PENGETAHUAN

a.
b.
c.
d.
e.
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Jumlah pegawai yang ada pada Ruby Motor adalah 6 orang.
Setiap Pegawai memiliki No KTP, Nama, Alamat, Nomor
Telepon, Gaji Pokok, Bonus, dan Angsuran.
Lima orang pegawai pada Ruby Motor ditempatkan dengan
posisi Manajer Operasional sebanyak satu orang, posisi
Administrasi sebanyak satu orang, posisi Mekanik sebanyak 3
orang dan posisi Gudang sebanyak 1 orang.
Ruby Motor merupakan organisasi profit oriented yang
bergerak di bidang penyediaan jasa servis kendaraan roda dua,
penjualan suku cadang dan jual beli kendaraan roda dua bekas.
Untuk mengatur kondisi persediaan suku cadang, maka setiap
suku cadang dicatat pada buku persediaan dengan rincian kode
barang, nama barang, jumlah, harga beli, harga jual.
Jika ada proses jual beli kendaraan roda dua bekas, maka setiap
stok kendaraan roda dua bekas akan dicatat pada buku
persediaan kendaraan roda dua bekas dengan rincian No Polisi,
Nama Pemilik, Alamat, Merk/Tipe, Jenis/model, Tahun
Pembuatan, Warna, Isi Silinder, No Rangka/NIK, No Mesin,
No BPKB, Tanggal berlaku, Harga Beli, Harga Jual, Jumlah).
Ada rapat bulanan yang harus diikuti oleh semua pegawai
dengan tujuan membahas kemajuan organisasi
Ada peraturan organisasi yang harus dipatuhi oleh semua
pegawai.
Ada pemberian bonus untuk pegawai yang berprestasi.
Ada hukuman untuk pegawai yang melanggar peraturan.
Ada deskripsi kerja yang jelas bagi setiap pegawai.
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4

KEBIJAKSANAAN

a.

b.
c.

d.
e.

1

2

ELEMEN AKTIVITAS
CORL
PEMAHAMAN KONSEP DASAR AKTIVITAS [C-O-R-L] DALAM SISTEM
INFORMASI
Pencatatan
a. Administrasi mencatat informasi penjualan pada sistem
penjualan berbasis computer.
b. Administrasi mencatat jenis transaksi yang dilakukan
konsumen.
c. Mekanik mencatat jenis kerusakan yang diperbaiki.
d. Gudang mencatat stok barang masuk dan keluar.
e. Manajer Operasional mencatat pendapatan dan pengeluaran
organisasi.
Pengolahan

a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

3

Perekaman

a.
b.
c.
d.

4
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Manajer operasional harus menentukan harga jual dengan tepat
sehingga bisa meningkatkan profit penjualan namun tetap
terjangkau. Oleh karena itu manajer operasional harus
melakukan analisis SWOT secara periodik untuk memastikan
kondisi organisasi selalu prima.
Manajer operasional harus menentukan deskripsi kerja yang
jelas sehingga beban pekerjaan tidak terpusat pada satu orang.
Mekanik harus selalu melatih dan menambah kemampuan
dalam memperbaiki kendaraan roda dua sehingga konsumen
menjadi puas.
Administrasi harus membuat laporan penjualan harian dan
bulanan sehingga pemilik mengetahui kemajuan organisasi.
Gudang harus membuat laporan persediaan gudang sehingga
manajer operasional bisa memutuskan pembelian suku cadang
yang memenuhi permintaan pasar.

Pelaporan

a.

Manajer operasional menentukan harga jual dengan mengolah
harga beli sehingga mampu menutupi biaya operasional dan
menghasilkan profit bagi organisasi.
Manajer operasi memverifikasi jam kerja dan kinerja para
pegawai sehingga dapat diputuskan pemberian bonus.
Administrasi harus mengorganisasikan data suku cadang
sehingga mudah ditemukan dan dibuat laporan penjualan.
Gudang harus merapikan dan mengolah penyimpanan suku
cadang sehingga mudah diambil ketika dibutuhkan.
Gudang harus mengolah data persediaan menjadi laporan
persediaan.
Mekanik harus memeriksa kerusakan pada kendaraan bermotor
dan membuat rekap kerusakan sehingga administrasi bisa
menyiapkan suku cadang yang dibutuhkan.
Administrasi harus mengolah semua transaksi yang dilakukan
oleh konsumen menjadi faktur penjualan sehingga konsumen
bisa melakukan pembayaran.
Manajer menyimpan data pegawai ke dalam basis data
pegawai.
Administrasi menyimpan data transaksi ke dalam basis data
penjualan
Mekanik menyimpan data kerusakan yang telah diperbaiki ke
dalam basis data servis.
Gudang menyimpan data persediaan ke dalam basis data
persediaan.
Bagian Administrasi akan membuat daftar persediaan barang,
laporan pembelian, laporan perbaikan motor, dan laporan
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b.

1

2

3

4

4
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penjualan motor.
Manajer operasional akan membuat daftar pegawai, rincian gaji
dan bonus, rincian angsuran, laporan pendapatan bulanan serta
pengeluaran bulanan.

EIAIJ
MENGUASAI IDENTIFIKASI TANDA-TANDA AWAL KEBERADAAN SPD
Elemen
a. Cash register, Card reader, Komputer.
Pengolahan Data
b. Buku Servis
c. Buku Penjualan
d. Buku Persediaan
Interaksi antar
a. Konsumen meminta mekanik memperbaiki kerusakan pada
manusia
kendaaraannya.
b. Konsumen meminta administrasi merekap total biaya yang
harus dibayar.
c. Mekanik berinteraksi dengan administrasi untuk dibuatkan
laporan servis dan laporan pemakaian suku cadang.
d. Manajer operasional berinteraksi dengan administrasi untuk
mencatat kegiatan operasional yang berlangsung.
Aliran Dokumen
a. Ada faktur penjualan yang dibuat oleh administrasi yang
ditagihkan ke konsumen.
b. Ada faktur pembelian yang ditagihkan oleh supplier ke manajer
operasional.
c. Ada laporan persediaan barang yang dibuat dibuat gudang
untuk diberikan ke manajer operasional.
d. Ada daftar servis yang dibuat mekanik untuk direkap
administrasi untuk dijadikan laporan servis yang kemudian
dilaporkan ke manajer operasional.
e. Ada laporan cash flow yang dibuat manajer operasional untuk
dilaporkan ke pemilik.
Interaksi Manusia
a. Manajer operasional memasukkan data pegawai kedalam
dengan elemen
sistem penjualan berbasis computer dengan menggunakan
pengolahan data
computer
b. Administrasi memasukkan data transaksi ke dalam buku
penjualan harian dengan menulis ke dalam buku penjualan
harian.
c. Administrasi merekap data transaksi penjualan dan mencatat
data ke dalam komputer.
d. Konsumen menggunakan card reader /mesin EDM untuk
membayar jika tidak membawa uang tunai.
e. Administrasi menggunakan cash register untuk transaksi tunai.
f. Mekanik menggunakan alat-alat teknik seperti obeng, tang,
mesin pompa untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan
roda dua.
Job Deskripsi
a. Manajer operasional bertanggung jawab atas pengambilan
keputusan yang telah dilakukan agar tujuan perusahaan dapat
tercapai, anggaran yang ditetapkan, dan atas kegiatan dan
kelangsungan hidup perusahaan.
b. Mekanik bertanggung jawab atas semua perbaikan motor
sebelum dijual atau display, atas semua kondisi barang yang
siap dijual atau display,
c. Administrasi mencatat semua data yang berhubungan dengan
transaksi perusahaan, mengurusi dokumen untuk pengajuan
kredit ke pihak leasing, mengurusi urusan keuangan di
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d.

4.

perusahaan, melakukan kontrol terhadap faktur-faktur yang
telah diterbitkan dan menyajikan laporan
Gudang bertanggung jawab melakukan pengelompokan barang
berdasarkan nama barang dan menyusun barang di gudang,
membuat buku catatan data barang yang nantinya akan
digunakan untuk melakukan pemesanan pembelian barang
apabila mencapai stok minimum dan meretur barang jika terjadi
kerusakan dalam bentuk apapun dan
memeriksa retur
penjualan dari konsumen yang kemudian akan diberikan kepada
manajer operasional untuk disetujui.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dari
menyusun dokumen pengenalan sistem informasi pada
sebuah organisasi adalah keberadaan suatu sistem
informasi dalam organisasi bisa dipetakan dengan
sistematis menggunakan metode DIPK, CORL, dan EIAIJ.
Jika keberadaan suatu sistem informasi bisa dipetakan
dengan baik, maka sangat membantu dalam merekayasa
sistem informasi yang lebih baik guna meningkatkan
kemajuan organisasi.
Setiap elemen dalam sistem informasi harus
dipetakan secara detil sehingga mudah ditelusuri dan
ditingkatkan kinerjanya. Khusus untuk metode EIAIJ,
seorang sistem analis tidak harus menerapkan kelima cara
E-I-A-I-J tersebut jika ingin memotret sistem informasi
pada organisasi. Setiap elemen harus disesuaikan dengan
kondisi organisasi. Setiap sistem organisasi memiliki
kondisi yang berbeda. Ada sistem organisasi yang
memang memiliki elemen sarana SPD yang sudah lengkat
baik manual maupun komputerisasi. Ada organisasi yang
memang memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak.
Ada organisasi yang memang rutin mendokumentasikan
kegiatan bisnisnya. Ada organisasi yang aktivitasnya
belum menggunakan sarana SPD. Ada organisasi yang
mempunya deskripsi kerja yang jelas untuk setiap bagian.
Penggunan metode E-I-A-I-J harus disesuaikan
dengan kondisi riil dari suatu organisasi. Penyusunan
dokumen pengenalan sistem informasi menggunakan
metode DIPK, CORL dan EIAIJ bertujuan memotret
keberadaan sistem informasi dalam organisasi bisa
teridentifikasi secara sistematis dan mudah dikembangkan
untuk tujuan yang lebih baik.
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Prosiding SEMMAU merupakan buku publikasi untuk menampung hasil penelitian yang
berhubungan dengan bidang sains dan teknologi. Bidang penelitian yang dimaksud adalah Sistem
Informasi, Soft Computing, Mobile Computing.
Prosiding SEMMAU diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengembangan pada
Masyarakat, Bekerja sama dengan Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Sistem
Informasi STIKOM Uyelindo Kupang. Redaksi mengundang para professional dari dunia usaha,
pendidikan dan peneliti untuk menulis mengenai perkembangan ilmu di bidang Teknologi
Informasi.
Prosiding SEMMAU diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun.
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