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SISTEM 

Sistem adalah sekumpulan unsur / 

elemen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi dalam melakukan 

kegiatan bersama untuk mencapai suatu 

tujuan.  

 

Semua sistem meliputi tiga elemen 

utama: input, transformasi, dan output. 

 

 



Sistem Produksi Perusahaan Manufaktur 

 Input (masukan):  modal, energi, tenaga 

kerja, bahan baku, mesin 

 Transformasi: Proses produksi 

 Output (keluaran): barang jadi 

 

 

Input Transformasi Output 



Subsistem 

Subsistem adalah sistem di dalam suatu 

sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada 

lebih dari satu tingkat atau lebih dari satu 

bagian.  



Klasifikasi Sistem 

Sistem Abstrak dan Fisik 

 Sistem abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan 

atau konsepsi yang saling tergantung.  

Contoh: sistem teologi adalah sebuah susunan 

gagasan mengenai Tuhan, manusia, dan sebagainya.  

 Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat 

dilihat.  

Contoh: sistem komputer yaitu peralatan yang 

berfungsi bersama untuk menjalankan pengolahan 

komputer. 



Klasifikasi Sistem 

Sistem Deteministik dan Probalistik 

 Sebuah sistem deterministik beroperasi dalam cara 
yang dapat diramalkan secara tepat.  

Contoh: program komputer yang melaksanakan secara 
tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya 
(menginstal). 

 Sistem probalistik dapat diuraikan dalam istilah 
perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit 
kesalahan atas ramalan (hipotesa) terhadap jalannya 
sistem. 

Contoh: SPSS. 



Sistem Tertutup dan 
Terbuka 

 Sistem tertutup adalah sistem yang tidak 
berhubungan dengan lingkungan dan tidak 
dipengaruhi oleh lingkungan. 

Contoh: sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung 
yang terisolasi. 

 Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan 
dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. 

 Contoh: sistem pemanas, ia mendapatkan input-nya 
dari perusahaan listrik, dan menyediakan panasnya 
bagi gedung atau ruangan yang dipanasinya. 



Sistem Alamiah dan 
Buatan Manusia 

 Sistem Alamiah adalah sistem yang terjadi secara 

alamiah tanpa campur tangan manusia. 

contohnya: Sistem Tata Surya 

 Sistem Buatan Manusia adalah sistem yang dibuat 

oleh manusia. 

Contoh: Sistem Komputer, Sistem Mobil, Sistem 

Telekomunikasi 



Sistem Fisik dan Sistem 
Konseptual 

 Sistem fisik adalah sistem yang terdiri dari 

sejumlah sumber daya fisik.  

 Sistem konseptual adalah sistem yang 

menggunakan sumber daya konseptual – 

informasi dan data – untuk mewakili suatu sistem 

fisik.  

Contoh: Komputer adalah suatu sistem fisik, tetapi 

data dan informasi yang disimpan di dalamnya 

dapat dipandang sebagai suatu sistem konseptual.  



Pendekatan sistem 

Pendekatan sistem adalah kerangka kerja 

yang dianjurkan dalam memecahkan 

suatu masalah yang dilakukan oleh 

manajer.  



Pemecahan Masalah 

MASALAH 
PEMECAHAN 

MASALAH 
SOLUSI KEPUTUSAN 



Langkah-Langkah 
Pemecahan Masalah 

 Yang Dilakukan Oleh Seorang Manajer 

Usaha 
Persiapan 

Usaha 
Definisi 

Usaha 
Solusi 



Data vs Informasi 

 
Data adalah 

bahan baku 

informasi. Informasi 

adalah data 

yang telah 

diproses. 



Revolusi Sistem Informasi 

 Pada tahun 1950-1960an, komputer 

ditempatkan di ruangan besar dan hanya 

boleh disentuh oleh spesialis komputer 

perusahaan. 

 Sekarang otomatisasi kantor telah 

berkembang dg aplikasi seperti 

teleconferencing, voice mail, email, dll 



Sistem Informasi 

Sistem Informasi dapat didefinisikan 

sebagai sekumpulan komponen yang 

saling terkait yang bertujuan untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan 

dan menyebarkan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan, 

koordinasi dan pengendalian. 



Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

adalah sebuah sistem informasi yang selain 

melakukan semua pengolahan transaksi yang 

perlu untuk sebuah organisasi, juga memberi 

dukungan informasi dan pengolahan untuk 

fungsi manajemen dan pengambilan 

keputusannya. 



Komponen SI 



Fungsi SI 

 Mengumpulkan dan menyimpan data 

 Memproses data menjadi informasi 

 Memanjemen data-data dalam kelompok-kelompok 

 Mengendalikan kontrol data agar aset perusahaan 

terjaga 

 Menyediakan informasi bagi pihak manajemen 



Computer Literacy Versus 
Sistem Informasi Literacy 

 Information system literacy yaitu pengetahuan 

perilaku tentang bagaimana organisasi dan 

individu menggunakan sistem informasi 

sebagaimana pengetahuan teknis tentang 

komputer.  

 Computer literacy adalah pengetahuan tentang 

teknologi informasi, difokuskan pada pengetahuan 

bagaimana teknologi berbasis computer bekerja. 



Dampak SI  

Dampak Positif: 

1. Dapat meningkatkan market exposure 

2. Menurunkan biaya operasional 

3. Melebarkan jangkauan 



Dampak SI  

Dampak Negatif: 

1. Pencurian informasi yang berharga 

2. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan 

pelayanan 

3. Kerugian yang tidak terduga. 



Dampak SI pada organisasi 
dan manajemen 

 Sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan 

organisasi, kegiatan yang dilakukan, tujuan, 

budaya, politik dan kepentingan manajemen. 

 Dan jaringan komunikasi global seperti internet 

dapat diaplikasikan untuk mendukung proses 

bisnis organisasi. 



Terima Kasih........ 


