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Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 56.67% atau 17 optikal telah menggunakan 

komputer sebagai media penyimpanan data rekam medis. Dan sebanyak 63.33% atau 19 optikal telah 

menggunakan dan menyimpan data transaksi dengan bantuan sistem informasi manajemen. 

Sebanyak 50% atau 15 optikal telah menggunakan SIM dalam penyimpanan data stok barang. Dari 

hasil responden pelanggan optikal menunjukkan adanya nilai positif yang diberikan oleh optik yang 

menggunakan bantuan sistem informasi manajemen untuk memberikan layanan yang terbaik dan 

lebih efisien. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Dan Optik 

 

PENDAHULUAN 

Menurut James A.F.Stoner, 

manajemen adalah suatu proses 

perencanaan,pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya 

anggota organisasi danmenggunakan semua 

sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telahditetapkan. Dari definisi di 

atas menunjukkan bahwa manajemen adalah 

suatukeadaan terdiri dari proses yang 

ditunjukkan oleh garis line mengarah 

kepadakeempatprosestersebutyangsalingmem

punyaifungsimasing-

masinguntukmencapaisuatu tujuan organisasi. 

Dewasa ini perusahaan telah 

memanfaatkan teknologi dalam kegiatan 

administrasinya sehingga menjadi lebih 

mudah, dengan bantuan sistem informasi 

tidak memakan banyak ruang untuk 

penyimpanan informasi (arsip). Pengolahan 

data menjadi mudah dan tidak memakan 

waktu yang lama sehingga mempercepat 

kegiatan pelayanan informasi pada berbagai 

pihak. 

Sebelum adanya sistem informasi berbasis 

komputer, kegiatan yang dilakukan secara 

manual masih menggunakan kertas/ alat tulis 

manual dan memiliki keterbatasan, arsip yang 

disimpan memiliki resiko. Kegiatan secara 

manual cenderung membutuhkan waktu yang 

lebih lama sehingga 

memperlambatprosespengolahandata,halini 

mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. 

Dalam sebuah optik juga diterapkan sistem 

manajemen mulai dari sebuah optik yang 

tidak memiliki cabang hingga sebuah 

perusahaan optik yang memilikibanyak 

cabang, setiap optik memiliki sistem 

manajemen yang berbeda. Karenaperbedaan 

sistem manajemen ini maka pengolahan 

prosedur / administrasi juga berbeda begitu 

pula dengan pengambilan informasi yang 

berpengaruh pada kualitas pelayanan dalam 

sebuah optik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Sistem Baru 

Maksud dan tujuan dari sistem ini adalah : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

sistem. 

b. Untuk memberikan gambaran yang 

jelas dalam rancangan yang lengkap pada 

pemrograman dan ahli teknik yang terlibat. 

 

Desain Secara Global 

Merupakan gambaran secara umum tentang 

sistem yang baru yang akan diterapkan guna 

memudahkan pemakainya dalam memberikan 

pahaman tentang sistem tersebut. 

 

Populasi Dan Sample 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
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2007 : 115). Populasi dalam penelitian ini 

adalah Optikal dan pelanggan optikal. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2007 : 116). Sampel 

dalam penelitian ini adalah optik-optikdan 

Customer optikal 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengmpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan metode kuesioner berupa angket. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada orang lain yang dijadikan responden 

untuk dijawabnya. 

Analisa Data 

Output (keluaran) adalah produk dari 

sistem informasi yang dapat dilihat.Output 

dapat berupa hasil di media keras (seperti 

misalnya kertas, micro film) atau hasil di 

media lunak (berupa tampilan di layar video) 

(Bima P.P. Siregar, Aliran Sistem Informasi 

dan Flowchart, 2014). 

Nota pemesanan dan laporan harian di 

Optik OBS yang masih di tulis secara manual 

dengan menggunakan kertas dan alat tulis. 

 

 Pembahasan hasil penelitian 

Aplikasi SIM yang Digunakan Dalam 

Optikal 

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis 

memfokuskan jenis aplikasi SIM seperti 

aplikasi transaksi, penyimpanan data rekam 

medis dan penyimpanan stok barang yang ada 

di optikal.

 

 

Aplikasi SIM Dalam Kegiatan Transaksi 

Salah satu aplikasi SIM yang dapat diterapkan adalah dalam kegiatan transaksi, aplikasi yang 

digunakan pun beragam. Dari hasil penelitian yang lebih spesifik pada penggunaan SIM dalam 

kegiatan transaksi diketahui sekitar 63.33% atau 19 optikal yang telah menggunakan SIM, sebanyak 

6,67% atau 2 Optikal yang masih ragu dan sebanyak 30% atau 9 optikal yang tidak menggunakan 

SIM dalam transaksi. 

 
Grafik 1. Aplikasi SIM Dalam Kegiatan Transaksi 

Berikut adalah contoh-contoh aplikasi yang digunakan dalam kegiatan transaksi yang digunakan 

dalam operasional optikal: 

 

Aplikasi SIM Dalam Kegiatan Transaksi 
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Gambar4.1.Contoh-contohAplikasiTransaksi 

 

 

Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan Rekam Medis 

Ada pula aplikasi SIM yang tak kalah pentingnya adalah adanya penyimpanan data rekam 

medis yang informasinya dibutuhkan sewaktu—waktu. Dari hasil penelitian yang lebih spesifik pada 

penggunaan SIM dalam penyimpanan data rekam medis diketahui 56.67% atau 17 optikal yang telah 

menggunakan bantuan SIM, sebanyak 6.67% atau 2 optikal menyatakan ragu-ragudan sebanyak 

36.67% atau 11 optikal menyatakan tidak menggunakan SIM dalam hal rekam medis. 

 
Grafik 2. Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan Rekam Medis 

 

Berikut adalah contoh-contoh dari pengaplikasian SIM dalam penyimpanan data rekam medis di 

optikal : 
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Gambar 2. Contoh-contoh Aplikasi Data Rekam Medis 
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Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan Data Stok Barang 

Dari hasil penelitian yang lebih spesifik pada penggunaan SIM dalam penyimpanan data 

stok barang diketahui sekitar 50% atau 15 optikal memilikisistem untuk memantau stok barang dan 

50% atau 15 optikal menyatakan tidak memiliki sistem untuk memantau stok barang. 

 
Grafik 3. Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan Data Stok Barang 

Berikut adalah contoh-contoh dari pengaplikasian SIM dalam penyimpanan data stok 

barang di optikal : 

 
Gambar 3. Contoh Aplikasi Stok Barang 

 

Kelebihan SIM Dalam Operasional Optikal 

Menggunakan SIM dalam operasional 

tentu saja akan memberikan dampak bagi 

optikal itu sendiri, seperti : 

1. Dengan adanya SIM yang tersimpan 

dalam bentuk digital, semua kegiatan 

transaksi akan langsung tersimpan 

didalam komputer dan data dapat diambil 

sewaktu-waktu tanpa harus mencari dari 

tiap-tiap lembar yang ditulis secara 

manual dengan alat tulis. 

2. Mengurangi waktu yang dibutuhkan 

untuk mencari kembali data lama. 

3. Mengurangi resiko hilangnya data yang 

dibutuhkan. 

4. Menghemat tempat penyimpanan. 

5. Mengurangi resiko hilangnya barang 

karena tidak dikontrol keadaan stok 

barang. 

Untuk mengetahui seberapa besar 

manfaat sistem informasi manajemen 

dalam operasional optikal, penulis telah 

Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan 
Data Stok Barang 
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mengumpulkan hasil dari angket yang 

dibagikan pada sampel sejumlah 30 

optikal dengan masing-masing 15 

pertanyaan adalah sebanyak 75.33% atau 

339 dengan jawaban setuju, sebanyak 8% 

atau 36 dengan jawaban ragu-ragu, 

sedangkan sebanyak 16.67% atau 75 

dengan jawaban tidak setuju. 

Berdasarkan hasil angket yang didapat 

dari optikal mengenai sistem informasi 

manajeman yang diterapkan dalam optikal 

menunjukkan hasil “Sangat Setuju/ Sangat 

Baik”dengan skor 86.29%. 

 

Peranan SIM Dalam Meningkatkan 

Kemajuan Optikal 

Dalam sebuah perusahaan khususnya 

dalam bidang optikal, kepuasan pelanggan 

merupakan salah satu target utama bagi para 

pengussaha optikal. Karena kepuasan 

merupakan salah satu unsur utama dalam 

upaya untuk mempertahankan konsumen yang 

telah ada atau pun untuk menarik konsumen 

yang baru. 

Masing-masing aplikasi SIM yang 

digunakan tentu saja berdampak pada optikal 

dan berdampak pula pada pelanggan yang 

dapat memberikan nilai positif pada optikal itu 

sendiri. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih 

lanjut dampak masing-masing aplikasi untuk 

pelanggan. 

1. Aplikasi SIM Dalam Kegiatan Transaksi 

a. Seiring dengan tersimpannya data 

transaksi dalam komputer, pelanggan 

tidak perlu khawatir jika nota 

pembelian hilang saat sebelum 

mengambil kacamata/ pesanan. 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk 

memeriksa kebenaran nota 

pembelian saat pengambilan barang 

pesanan menjadi lebih singkat. 

c. Pada umumnya dalam aplikasi 

transaksi juga ikut tercatat jenis 

frame yang dibeli pelanggan, 

sehingga pada saat pelanggan 

kembali dan ingin mendapat barang 

yang sama, dapat langsung diketahui 

jenis yang bagaimana yang 

pelanggan maksud. 

2. Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan 

Rekam Medis 

a. Menghemat waktu karena tidak perlu 

lagi memeriksa kembali jika 

pelanggan ingin menggunakan 

ukuran kacamata yang lama. 

b. Pelanggan yang telah lama tidak 

kontrol ulang akan sering lupa hasil 

rekam medis terakhir dan dengan 

adanya data rekam medis akan 

membantu pihak optikal dan 

pelanggan untuk mengetahui hal ini. 

3. Aplikasi SIM Dalam Penyimpanan Data 

Stok Barang 

a. Dengan adanya stok barang, 

pelanggan tidak perlu menunggu 

lama untuk mengetahui keadaan 

barang yang diinginkan atau dicari 

Untuk mengetahui seberapa besar manfaat 

sistem informasi manajemen dalam 

operasional optikal, penulis telah 

mengumpulkan hasil dari angket 

yangdibagikan pada sampel sejumlah 240 

pelanggan optikal dengan masing-masing 15 

pertanyaan adalah sebanyak 77.39% atau 2786 

dengan jawaban setuju, sebanyak 21.72%% 

atau 782 dengan jawaban ragu-ragu, sedangkan 

sebanyak 0.89% atau 32 dengan jawaban tidak 

setuju. 

Berdasarkan hasil angket yang didapat 

dari respon pelanggan optikal mengenai sistem 

informasi manajeman yang diterapkan dalam 

optikal menunjukkan hasil “Sangat Setuju/ 

Sangat Baik” dengan skor 92,17%. 

Dari hasil analisa data diatas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan sistem 

informasi manajemen dalam optikal 

memberikan dampak positif yang cukup 

signifikan untuk kemajuan optikal baik dalam 

hal operasional optikal itu sendiri maupun 

pelayanan terhadap pelanggan. 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengujian kuesioner dalam penelitian 

menggunakan Skala Liker (Likert Scale), 

dimana Skala Likert adalah suatu skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner dan merupakan skala yang paling 

banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. 

2. Aplikasi SIM yang digunakan dalam 

optikal menurut hasil penelitian ada 3 : 

1. Aplikasi SIM dalam kegiatan transaksi. 
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2. Aplikasi SIM dalam penyimpanan rekam 

medis. 

3. Aplikasi SIM dalam penyimpanan data 

stok barang. 

4. Penggunaan SIM dalam optikal 

memberikan dampak positif bagi optikal 

itu sendiri seperti : 

5. Kegiatan transaksiakan langsung 

tersimpan didalam komputer dan data 

dapat diambil sewaktu-waktu. 

6. Mengurangi waktu yang dibutuhkan 

untuk mencari kembali data lama. 

7. Mengurangi resiko hilangnya data yang 

dibutuhkan. 

8. Menghemat tempat penyimpanan. 

9. Mengurangi resiko hilangnya barang 

karena tidak dikontrol keadaan stok 

barang. 

 

Saran 

1. Peneliti menyarankan bagi peneliti lain 

untuk menambahkan jumlah populasidan 

sampel yang ada dari penelitian sebelumnya 

sehingga data yang didapat menjadi lebih 

akurat. 

2. Peneliti menyarankan bagi pembaca 

yang tertarik dalam penggunaan sistem 

informasi manajemen dalam bisnis sebaiknya 

berkonsultasi dengan analis untuk mendapat 

hasil yang maksimal. 
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