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Pemetaan Penciptaan Nilai Sistcm Informasi Palla Pcrusahaan Distribusi Nasional 

Togar M. Simatupang. Paulus Jimmy Pramlldilo 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menerapkan sislem pengukllran kinerja, dalam hal ini kartu skor berimbang 
(Balanced Scorecard), terlelak pad a kemampuannya dalam melakukan evaluasi terhadap hasil yang ditunjukkan masing
masing indikator kinerja dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengevaluasinya adalah 
dengan menggunakan dala dan informasi yang diperoleh dari sislem Enterprise Resource Planning (ERP). Berdasarkan 
informasi tersebut, pihak mananajemen dapat membual keputusan-keplltusan bisnis untuk memperbaiki kinerja secara 
berkelanjutan. Tetapi seringkali terdapat kesenjangan persepsi an tara apa yang diharapkan oleh pihak manajemen dengan 
pihak-pihak pelaksana di lapangan dalam melakllkan perbaikan ini. Tulisan ini menawarkan sebuah solusi melalui 
pendekatan realisasi penciptaan nilai dengan memetakan hubungan antara data, informasi, pengetahuan dan keputusan serta 
hasil yang merupakan dampak dmi keputusan tersebut pada sebllah perusahaan distribusi nasionaL Pemetaan ini dapat 
membantu anggota organisasi perusahaan untuk mengetahui peran masing-masing pihak dalam proses pencapaian kinerja 
yang diharapkan dan dapat melacak dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pencapaian kinerja tersebuL 

The Role oflnformation Technology On Information System Auditing Process of Business Networking 

Henricus Bambang Triantollo 

This article provides an overview of the role of IT on the audit process of business networking. Even when a client's use of 
IT leads to top enhanced internal control, the use of IT- based accounting systems introduces new risks typically not 
associated with traditional manual systems. Well-managed companies recognize these new risks and respond by 
implementing effective general and application controls in the system to reduce the impact of those risks on financing 
reporting. The auditor must be knowledgeable about these risks and obtain an understanding of the client's general and 
application controls to cffeclively plan an audit. Obtaining knowledge about general controls provides a basis for the auditor 
to rely on applications conlrols. Some of the auditor's test of controls can be performed by the computer, often as a way to 
achieve more effective and efficient audits. Reliance on general and application controls to reduce control risk is likely to 
change when clients use microcomputers, networks, database management systems, e-commerce systems, and oulsourced 
computer service centers instead of centralized IT systems. 

Manajemen Kemampuan Intclel((ual Dan Ketcrampilan Teknikal Sebagai Bagian Dal'j Know/edge Management 
Untuk Kelanggengan Perusahaan Keluarga (Stlldi Kasus Pada 731 Anggota Oari 32 Perusahaan Oi Indonesia) 

Petrina Faustine, Marne S. Sutoko 

Kelanggengan perusahaan milik perseorangan ataupun keluarga berperan penting bagi perekonomian negara. Hasil 
penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa hal ini terjadi pada lebih dari 70% dari negara-negara di dunia. Oleh 
karena itu, maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga kelanggengan kontribusi perusahaan agar terjaga pula kelanggengan 
perkembangan perekonomian negara secara makro. 
Pada era informasi ini, kemampuan intelektual sudah dipahami secara umum sebagai faktor utama dari keberhasilan suatu 
perusahaan, di samping keterampilan teknikal dari anggota perusahaan yang melaksanakan tugas operasional di perusahaan 
keluarga. Namun perlu dilakukan penelitian empirik mengenai seberapa penting sebenamya kedua faktor ini berpengaruh 
pada kelanggengan perusahaan keluarga, serta bagaimana mengelola kedua faktor ini agar dapat meningkatkan kemampuan 
perusahaan keluarga untuk menjaga kelanggengan usahanya. 
PeneIitian ini dilakukan dengan menganalisa data hasil survei pada 731 responden dari 32 perusahaan di Pulau Jawa, Bali 
dan Sulawesi yang memperlihatkan hasil empirik mengenai besarnya pengaruh "Keserasian Kemampuan Intelektual" dari 
anggota perusahaan sena "Iklim Transformasional" dalam perusahaan dalam upaya yang mendukung kelanggengan 
perusahaan keluarga. 
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Perancangan Model Pengctahuan Berbasis Web Dengan Pendekatan Market Basket Analysis (Studi Kasus: UlN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

Cahyono Sigit Pramudyo, Kadarsah Suryadi 

Pengetahuan memiliki peran penting pada kemampuan bersaing organisasi dibandingkan asset fisik mereka. Penyebaran 
pengetahuan mengakibatkan kesulitan akses bagi para slakeholder-nya. Penyebaran pengetahuan menyebabkan stakeholder 
hanya memiliki gambaran secara sepotong-sepotong tentang suatu sistem pengetahuan. Hal ini diperparah oleh banyaknya 
pengetahuan yang mengakibatkan lamanya akses pengewhuan yang diperlukan oleh pemakainya. 
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