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Dalam situas i persaingan semakin ketat ,organisasi diharapkan memiliki keunggulan bersaing untuk meme nangka n
persaingan. Salah satu eara untuk memenangkan persaingan, organ isasi sebaiknya menjadi learning organizalion.
Learning organizmion merllpakan organisasi yang mampu mengembangkan kemampuannya secara terus menerus
untllk beradaptasi terhadap perubahan. Prinsip dari learning organization terdiri dari keahlian pribadi, model
mental, visi bersama, pembelajaran tim , dan pemikiran sistem.
Agar mampu menjadi learning organizmion ya ng baik,orga nisas i harus mampu mengintegrasikan siste m
infonnasi agar dapal menciptakan keunggulan produk atau jasa , keunggulan biaya, keunggulan pasar. Denga n
demikian diharapkan akan mampu menea pai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.
Kala kunci: Learning organizatiol/, kellnggtdan bersaing. sislem informasi

1.

PendahlJllJan

Organisasi, menu rut Robin (1999) merupakan suatu
pengaturan yang dilakukan seeara se ngaja untuk
meneapai suatu tujuan. Pada hakekatnya manusia
memiliki tujuan yang beragam, menjadikan mereka
cenderung untuk berkumpul dan berusaha bersama
sarna di dalam meneapai tujuan mereka. Hal tersebut
membuat jumJah organisasi di dunia bertambah terus
dari hari ke hari. Jenis orga nisa si pun beragam dari
organisasi yang berorientasi pada laba sampai
organisasi nir laba. Oleh karena itu , organisasi
dituntut untuk selahl memiliki keunggulan bersaing
agar dapat meneapai tujuan orga nisasi tersebut.
Dalam usaha meneapai tujuannya organisas i harus terus
berusaha mengikuti perkembangan dan perubahan yang
terjadi di dalam lingh.'l.mgannya. Untuk itu diperlukan
organisasi yang mampu belajar secara terus menerus atau
disebut juga dengan learning organization.
yang
Learning organization ada lah organisasi
memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu
yang ada dalam organisasi tersebut untuk terus belajar
dan memperiuas kapasitas dirinya. Dia merupakan
organisasi yang siap menghadapi perubahan dengan
mengelola perubahan itu send iri (managing change).

2.

Organisasi

Organisasi adalah suatu kumpulan dari 2 orang atau
lebih ya ng memiliki tujuan yang sama dan juga
memiliki
suatu
struktur.
Sistem
informasi
menggabungkan beberapa bagian dari organisasi .
Karaklerist ik dari suatu orga ni sasi adalah orang,
struktur, dan lujuan seperti terlihat pada gambar I.
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Gambar 1. Karakteristik Organisasi

3.

learningOrganizalion

Learning OIganization ( LO) atau organisasi
pembelaj aran adalah organisasi yang memberikan
kesempatan dan mendorong setiap individu yang ada
dalam organisasi lersebut untuk terus belajar dHn
memperlu as kapasitas dirinya. Dia merupakan
organisasi ya ng siap menghadapi perubaban dengan
mengelola perubahan itu sendiri (managing change).
Learning organ ization didasarkan atas beberapa ide
dan prinsip yang integral kedalam stmktur organisasi.
Senge (1990) dalam hal ini menyebutkan bahwa inti
dari Learning organization adHlah Disiplin Kelima
(Th e Fifth Discipline), yang terdiri dari:
I.
KeahJian Pribadi (Personal Maslely)--belajar lmtuk
memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil
kerja yang paling diinginkan, dan meneiptakan
lingkungan organisas i yang menumbuhkna seluruh
anggotanya unluk mengembangkan du; mereka
ment~u pencapaian sasaran dan makna bekerja
sesuai dengan harapan yang mereka pilib.
2.
Mode l
Mental
(Menial
Model)--proses
bercermin, sinambung memperjelas, dan
Illenin gkatkan gambaran diri kila tentan g dunia
luar, dan melihat bagaimana mereka membenluk
keputu san dan tindakan kita.
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3.

Vi si Bersa ma (Shared Visiol1 )--me1l1 balJ glln rnsa
komitmcn dalam suatll kelompok. dengan
rn engc1l1ba ngkan ga mbaran bersama lenUln g 1l1usa
depan yang akan diciptakan, prinsip dan praktek
ya ng menunnlll cara kila mencapai rujuan Illasa
depan le(Sebut.
Pembelajaran
'Tim
(Team
Learning)-
mentranfonnasikun pembicaraan dan keah lian
berpikir (thinking skills ), sehingga suat\1 kelompok
dapat seca ra sah Illenge mbangkan otak dan
kemampuan ya ng lebih besar dibandingkan ketika
mas ing-masing anggota kelompok bekelj a sendiri .
Pem ikiran Sislem (System Thinking)--ca ra
pand ang, ca ra berbahasa untllk men gga mba rkan
dan memahami kekuatan dan hubun ga n ya ng
menentukan perilaku dari sllatu sistem. Faktor
disiplin kelitna ini membannl kita unruk melihat
ba gaimana mengubah sistem secara lebih efektif
dan untuk mengambll tindakan yan g lebih pas
sesuai dengan proses interaksi antara komponen
snatu sist em dengan lingkungan alamnya .

4.

5.

aktiv itas clasar ya itu ma sukan, proses dan keluaran
yang me ll ghas ilkan infonn as i yan g dibutuhkall
organi sas i. Ump~n balik menlpakan keluaran yang
dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
atau al.."ti viras di dalam organisasi unruk menge valuasi
masukan . Lingkl.lngan yang berperan dalam system
infonnas i adalah konsumcn, pemasok, par~ pesaing,
pemegang saham, dan pembual pcranlran yang
berinteraksi dengan organisasi dan system infonnasinya,
seperti terlihat pada gambar 3.

Sistem Informasi

4.

Sistem infonnasi menll.nlt O'Brien (2006) mempakan
berbagai macam kombinasi dati orang, perangkat keras,
perangkat lunak, jalingan komunikasi dan sumber data
yang menyimpan, memilah, mengubah benruk, dan
mellgeli.millasi infonnasi di dalam organi sasi. Orang
orang di dalam organisasi akan terganrung pada system
infonnasi unruk berkomunikasi saru sama lain dellgan
menggunakan beragam perangkat keras, insruksi
pemrosesan in fonnasi, dan prosedur (perangkat lunak),
sa lu ran komunikasi, dan penyirnpanan daUl .
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Oalam learning organizotion,beroagi infonnasi dan
bekelja sama antar-anggota menjadi penetu keberh asll an
kegiatan ketja yang mencaktlp sclllrllh organisasi. Ciri
ciri penting learning organiuJtion berkisar seputM desain
organisasi, kegiatan berbagi illfonnasi, kepeminipinan
dan budayaseperti terlihat pada gambar 2.
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Gambar 3 . Sistem Informasi

O'Blien (2006) mengatakan ada 3 (tiga) peran dari
sistem inforillasi, adalah: (I) Untuk mendukung bisni s
operas i, (2) Untuk mendukung pembuatan keputusan
Illanajeria.l dan (3 ) Untuk mendukung strategi
keungguJan bersaing . Sement ara trend dari sistem
infonnasi dapat dilihat pada ga mbar 4. Oi mana pada
lahap aw al (1950an) sys tem informasi lebih banyak
berp eran seba ga i pemroses data, dan pada era masa
kini (2000an) system infonnasi lebih ban yak berperan
dalam e-business dan e-com erce .
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Gambar 2. Karakteris tik learning o rg (ln izQ tion
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Semenlara sistem infomlasi menulUt Laudon (2006) adalah
proses yang sa ling berhubungan dalanl mengllmpulkan ,
memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data yang
telah diolah lebill lanjut atau dengan kata lain disebut
dengan infonnasi untuk mcnduJ...'\mg suatll pengambilan
keputu san ,koordinas i,dan pengendalian serta an al isis
di dalam organisasi . Sistem informasi berisi informasi
berkaitan den gan
organisasi dan
lingkungan
disekitamya. Sistem infonnasi terdiri dari 3 (ti ga)
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Gambar 4. Gambar Trend dari Sistem Informas i

Sistem infonnasi memiliki keuntungan dan kemgian
sepelti tertera pada tabel 1.

Sistem inl
saru sarna
organisasi.
dali sisten
baru.

fnt eraksi
dipengal1lf

Tabel l.

dan keluaran
dibutuhkan
:eluaran yang
Jerkepenlingan

KeuntuJlOan

mengevaillasi

Krruoian

Sislem infoIll1Jsi d;1pal

sistcm infonnasi

mellj alankan
pengkalkulasian dan

dapal mengeleminasi

pekerjaan.

proses pengerjaan kcnas
kelja Icbill cepal dari

dalam system
pam pesaing,
:rahlran yang
I informas inya,

pekeljaan manusi..
Sistem Infonnasi dapal
memb3Jlul pemsahaan
mempelajari lebill banyak
ten~U1g pembeJjan dan
mclayani konsumen

Sislelll infonnasi
mcmungkinkan

lH 4.! ngumpulkan
onmg-o rang d,lll

mengganggu
lllicmel dapal
menggunakan

d! slribu si yang ilegal,
scperti mcng-copy
software.

Sistem in for masi

mengha silkan efi siensi
akliviras, karena

pengerjaannya sudah
atoma li s.

gal peran dari
Jdukung bisn is
ltan keputusan
kung strategi
ld dari sistem
Di mana pada
i lebih ban yak
pada era masa
myak berperan

Informasi

n dan kerugian

5.

6.

orga n is~s i untuk

piv(Jsinya.

Dengan adanya siSlelll
informasi yang berupa
imcmel, maka akan
mendislribusikan
infofmasi kepada orang
orang di seluruh dunia.

struktur orgallisasi, standar pengoperasian prosedur,
politik, kebudayaan, lingkungan sekita r dan keput1lsan
manajemen, sepeni lerlihat pada gambar 6. Seb uah
organisasi adalah sebuah gl11P, struktur sosial yang
formal dapa t memberikan sajian-sajian dari lingkuugan
da n proses mereka unhlk has il dari lingkungan tersebuL

Organisasi dan Sistem Informam

Sistem infonnasi Jebill dan computer. suatu system
infollnasi
merupakan solusi bagi organisasi dau
lmtuk
manajemen
berbasis
leknologi
informasi
menghadapi tantangan yang berasal dan lingkwlgannya
Untllk memahami system informasi sepenuhnya seorang
manajer harus memahami organisasi,manajemen dan
tekllologi infonnasi (sepen i terlibat pada gambar 5) sena
kekuatan lInt1tk menyediakan penyelesaian di dalam
menghadapi tanlangan dan masalah organisasi.

Sistem Informasi Mempengaruhi
Organisasi

Berdasarkan hasil risel dalam Laudon (2006) dampak dan
sistelll infonnasi terhadap organisasi dapal dilihat dari sisi
teori ekonomi dan teori perilaku. Dari sisi ekonomi
teknologi sistem i)lfoDnasi dapa! dilillat sebagai faktor
prodllksi yang dapal mengganttkan modal dan tenaga kerja.
Berdasarkan model mikroekonomi, leknologi sistem
informasi dapa! menurunkan jLunlah manajer menengah
dan tenaga kerja klenkal. Teknologi sistem infoffi13Si
menurut Wiliamson (198 5) dan Coase (1937) juga dapat
membantu perusahaan atall organisasi mengurangi biaya
transaksi (di mana biaya transaksi terdiri dan biaya
komunikasi dengan pemasok, memonitor komplain,
menentukan asw'ansi, menyediakan infonnasi tentang
produk dll). Selain itu, teknologi sislem infonnasi juga
dapat menglU"angi biaya manajemen internal.

1.

learningOrganization dalam
Menciptakan Keunggulan Bersaing
Organisasi

Organisasi saat ini berada pada kondisi persaingan ketat
dan ketidak pasti an tinggi. Selain itu organisasi saat ini
menlpakan organisasi tanpa batas yang menurut Robbins
(1999) yaitu organisasi yang desainnya tidale
didefU1isikan oleh atall terbatas pada batas-batas
hOlizontal, veltikal, atau ekstemal yang dipaksakan oleh
struk:tur yang telah ditentukan sebelumnya.

Gambar 5. Perspekti fbisnis dari syslem informasi

Gambar 6. Hubu ngan sislem in fo rmasi dengan organisasi

Sistem .infollnasi dan organisasi sali ng mempengaruhi
satu sarna lain. Sistem infonnasi dibual untuk membantu
organisasi. Organisas i bersifat terbllka lerhadap pengaruh
dan sistem informasi dengan memanfaalkan teknologi
bam.

Unt1lk itll dalam upaya pencapaian tujuaTUlya suatu
organisas i haruslah memiliki kemampuan lmtuk
beradaptasi terhadap pentbahan lingkungan di sekitamya.
Selain itu organisasi dituntut untuk menjadi teamirlg

Interaksi antara telmologi infonnasi dan orgallisasi
dipenganlhi oleh banyakn ya faktor-faktor media, sepelti

organizatiorl .

Seperti telah diungkapkan di atas, teaming organization
mempakan organisasi yang telah mengembangkan
kemampuan l1lltuk ten.s menerus beradaptasi dan berubah
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karena pada anggota be'lJeran aktif dalam mengidentiftkasi
dan memecahkan masa lah yang terkait dengan peke~aan.
Learning organization memiliki lima prinsip yang terdiri
dari KeaW iaI I Pribadi, Model Mental, Visi Bersama,
Pembelajaran Tim dan Pemikiran sistem. Kelima prinsip
tersebut b<Jru bisa be~alan dengan baik j ika organisasi
mampu melakllkan sharing infonnasi dan berkomunikasi
antar anggota organisasi dengan baik. Kegiatan sharing
dan komwlikasi aIltar aIlggota organisasi dapat be~a l an
dengan baikjika didukung oleh system in form<Jsi.
Dewasa i.ni telah te~adi Iedakan informasi. lnfonnasi
memiliki penman penting dalam manajemen organisasi.
Iumlah informasi yang tersedia sangat banyak, karenanya
kegiatan yang berkenaaIl dengan infomlasi ini di lakukan
rnanllsia dengan bantuan teknologi informasi. Dengan
jumlah informasi yang besar dan tercerai berai sangatlah
SID untuk melah.'ukan pengolahan dan pengendalian dati
informasi tersebllt. Untuk itu agar kebutuhaIl informasi di
dalam perusahaan dapat dipenllhi (Leod 2004) tepat ",aktll,
relevan, akurat, serta lengkap maka diperlllkan manajemen
data, informasi dan pengetahuan yang baik di dalam
pemsahaan .
Sistem
lnfOlmasi
menurut
O'Brien
(2006)
menggambarkaIJ: (J) area fungsi bisnis utama yang
merupakan kunci sukses ya itu fungsi .algJlltansi,
manajemen operasi, pemasaran, keuangah dan
manajemen sumber daya manlls ia, (2) memberikan
kontribusi penting da lam kegialan efis iensi operasional
organisasi, produktivitas karyawan, dan moral serta
pelayanan dan kepuasan konsumen., (3) merupakan
sumber infolmasi dan du]"mgan yang dibutuhkan untuk
membantu efektivitas pengambilan keputusan, (4)
menyediakan informasi dasar dalam mengembangkan
produk dan jasa yang kompetitif, (5) merupakan sesuatu
yang dinamis dan menantang bagi anggota organisasi, (6)
merupakan komponen kunci smnberdaya, sarana, dan
kemampllaJ1 organisasi di dalam menjalin hubungan
dengan pihak-pillak yang berkepentingan. Untuk itu
dengan adanya sistem informasi yang baik diharapkan
dapat membantu organisasi untuk menjadi le.al71ing
organization. Dengan le.arning organization, para
anggota orgaIlisasi memili.ki kemampuan untuk belajar
secara terus menerus dan berbagi pengetahuan baru serta
bersedia menerapkan pengetahuan tersebut dalam
pengambilan keputusan atau dalam pelaksanaan
peke~aan. Iika organisasi telah menjadi learning
organization, diharapkan organisasi akan mampu
menjawab tantangan yang berasal dari lingkungan.

sistem yang efektif dan efisien. Atau jika organisasi
memiliki sistem infonnasi yang uni!<, diharapkan keunikan
tersebut dapat membuat organisasi memiliki pembed.aan
dibaIldulgkan dengan pesaingnya. Selain itu jika organisasi
memiliki informasi yang baik berkaitan dengan
konsumennya, maka diharapkaIl organisasilpclllsahaan
tersebut akan mampu melayani konsumennya dengan baik.
lnformasi-ulfonnasi tersebu( d<Jpat diperolehjika organisasi
mau untuk belajar secara terus menerus.
Untuk itu diperlukall organisasi yang terus menerus mau
melakukan proses pembelajaran sehingga mampll
dan
beradaplasi
terhadap
tuntutan
memahami
lingktUlgannya. Organisasi yang melakukan learning
akan mampu memiliki
organization diharapkan
keunggulan bersaing.

8. Simpulan
Dalam kond isi persai ngan yang ketal menuntut
organisasi untllk dapat menciptakan kellnggulan
bersaing.
Agar
organisasi
mampu
memiliki
keunggulan bersaing salah satu cara yang diperlukan
ada lah dcngan menjadi learning organizalion, dimana
organisasi telah mengembangkan kemampuan untuk
teru s menerus beradaptasi dan berubah karena pada
anggota berperan aktif dalam mengidentifikasi dan
memecahkan ma sa lah yang terkait den ga n pekerjaan.
Learning organization memiliki lima prinsip yang
tcrdiri dari Keahlian Pribadi, Model Mental, Visi
Bersama, Pembelajaran Tim dan Pemikiran sistem.
Untuk dapal menjadi learning organization yang bail<,
organisasi harus memili.ki sistem infonnasi yang
terintegrasi untuk semua fungsi organisasi mulai dati
ak'Ufltansi, maIlajemen operasi, pemasaran, keuangan dan
manajemcn sumber daya manusia. Diharapkan dengan
dimili.kinya sistem infonnasi organisasi akan mampu
menciptakan produk dan jasa baru yang berbeda guna
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

[1J

[2J
[3J

Dengan persaingan yang semakin ketat sekarang ini, mau
tidak mau organisasi harus menggali 'Keunggulan
Bersaing' (Competitive Advantage) yang dimili.ki agar
dapat memenangkan persaingan. Sistem inforrnasi
sebagai salah satu yang dapat digunakan untuk
memperoleh keunggnlan bersaing dan mampu mencapai
tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

[41
[5J
[6J

Kewlggulan bersaing menurut Porter (1985) dapat
diperoleh melalui: keunggulan biaya, pembedaan prodll.k
atau dengan fokus pada segmen pasar tertenOJ. Oleh karena
itu agar perusahaa.ll mampu memperoleh keunggulan
bersaing maka perusahaan tersebut harus mampu unlltk
menerapkan salah satu strategi tersebut. Untuk dapat
memperoleh
keunggulan
biaya,
maka
perusahaall/organisasi hamslah memiliki infomlasi dan

312

Coase, Ronald H, (1937), "The nature of the firm"
in Putterman, Louis dan Randal Kroszner, (1995),
The Economic Nature of the firm: a reader,
Cambrigde University Press.
Laudon , Kenneth C., and Jane P. Laudon, 2006,
Management Information Systems: The Digital
Firm, 9"' Ed ition, New Jersey: Prentice Hall , Inc.
Mc Leod, Raymond, and George Shell, 2004 ,
th
Management Information Systems, 9 Edition,

New Jersey: Prentice Hall, Inc.
O'Brien, James A and George M Marakas, (2006),
th
Management Information Systems, 7 Ed ., Boston:
McGraw Hill
Robbins , Stephen P. and Mary Coulter (1999),
1h
Management, 6 Edition , New Jersey: Prentice
Hall,lnc.
Senge, P. e/. a/. (1990) The Fifth Discipline
Fieldbook: Strategies and Tools for Building a
Learning organization

[7J

[8J

Walker, Orville C, Jr., Harper W Boyd, John Mullins,
and Jean Claude Larreche, (2003), Marketing Strategy
. a Decision Focused Approach, lntemational Edition,
New Yorl< . McGraw Hill, Inc.
Williamson, Oliver E., (1985), The Economic
Institutions Of Capilalism, New York: Free Press

Sisterr

Paper ini r
digunakan 
keamanan :
dirnilikinya .
mengaksesr
pengelllban;
sejumlah r
mempengar
yang harus
diterima, ya
yang ditawc
yang dimili l
Secuity Ma
digunakan 0

Kala Ku nci

1.

Pend

lnfonnasi )
kea.mananny(
•quality or Sl
Keamanan t
biasa diJakuJ
kombinasi s,
infom1a5i rn;
pada masing·
keamanan inJ
Physic
untuk
organi ·
berbag
akses (
Persor!
securifJ

orgallis
Opera,
untuk
atau p~
Comm
menga

komun
mcmar
organi:
Neftvo,
pengar
jaringa
mengg
memer
Komponen-k
kea.manan i

