
1

Konsep Dasar 
Sistem 

dan 
Sistem Informasi
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Objektif

• Memahami kedudukan 
sistem informasi 
sebagai sebuah sistem
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Sistem

• Sekumpulan elemen yang saling terkait atau 
terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 
tujuan

• Contoh sistem :
– Sistem komputer
– Sistem tatasurya
– Sistem pencernaan manusia
– Sistem respirasi mamalia
– dll
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Masukan Proses Keluaran

Mekanisme
Pengendalian

Tujuan
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Elemen Sistem

• Tujuan
• Masukan
• Keluaran
• Proses
• Mekanisme 

pengendalian
• Umpan balik
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Tujuan
• Bisa satu atau lebih dari satu
• Pemotivasi yang mengarahkan sistem
• Tujuan antara satu sistem dengan sistem lain 

berbeda-beda
• Tujuan umum sistem informasi (Hall, 2001) :

– Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen
– Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
– Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan
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Masukan
• Segala sesuatu yang 

masuk ke dalam sistem
• Menjadi bahan untuk 

diproses
• Pada sistem informasi, 

masukan dapat berupa :
– Data transaksi
– Data non transaksi (misal : 

surat pemberitahuan)
– instruksi
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Proses
• Bagian yang melakukan 

perubahan atau 
transformasi dari masukan 
menjadi keluaran yang 
berguna

• Pada sistem informasi, 
proses dapat berupa suatu 
tindakan yang bermacam-
macam. Misal :
– Meringkas data
– Melakukan perhitungan
– Mengurutkan data
– dll
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Keluaran

• Hasil dari pemrosesan
• Bisa berguna (misal : 

informasi dan produk), tapi 
bisa juga tidak berguna 
(misal : limbah)

• Pada sistem informasi, 
keluaran dapat berupa :
– Informasi
– Saran
– Cetakan laporan
– dll
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Mekanisme 
Pengendalian

• Diwujudkan dengan 
menggunakan umpan balik 
(feedback)

• Untuk mengatur agar 
sistem berjalan sesuai 
dengan tujuan

• Dilakukan dengan 
membandingkan keluaran 
sistem dengan keluaran 
yang diinginkan
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Umpan Balik

• Umpan balik negatif (negatif feedback)
– Menyesuaikan penyimpangan terhadap standar
– Contoh : penerapan thermostat pada sistem pendingin 

(AC)
• Umpan balik positif (positive feedback)

– Untuk menambah kekuatan atau mendorong proses 
supaya memberikan hasil yang baik, tanpa harus 
menunggu terjadinya penyimpangan

– Contoh : peramalan arus saldo kas di masa mendatang 
dengan membuat sistem anggaran kas pada sistem 
perencanaan kas
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Batas (Boundary)

• Pemisah antara sistem 
dan daerah di luar 
sistem (lingkungan)

• Menentukan 
konfigurasi, ruang 
lingkup, atau 
kemampuan sistem
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Lingkungan
• Segala sesuatu yang 

berada di luar sistem
• Berpengaruh terhadap 

operasi sistem
• Lingkungan bagi sebuah 

organisasi dapat berupa :
– Vendor
– Pelanggan 
– Pemilik
– Pemerintah
– Bank
– Pesaing 
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Subsistem dan 
Supersistem

• Subsistem : sistem-sistem 
yang berada dalam sebuah 
sistem

• Supersistem : sistem  yang 
didalamnya terdapat 
subsistem-subsistem

• Sistem X merupakan 
supersistem

Sistem X

Subsistem
A

Subsistem
B

Subsistem
C
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Sistem Subsistem
Sistem mobil Subsistem bahan bakar

Subsistem pendorong
Subsistem kelistrikan
Subsistem rem

Sistem komputer CPU
Masukan
Keluaran
Penyimpan sekunder

Sistem informasi Sistem informasi akuntansi
perusahaan Sistem informasi pemasaran

Sistem informasi personalia
Sistem informasi produksi
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Antarmuka (Interface) 
Subsistem

• Penghubung antar subsistem yang ada 
dalam suatu sistem

Subsistem

Subsistem

Subsistem

Masukan Keluaran

Antarmuka
subsistem
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Fungsi antarmuka 
(Martin, 1999)

• Penapisan 
• Pengkodean/pendekod

ean
• Pendeteksian
• Penyanggatan 

(buffering)
• Pengamanan
• Pengikhtisaran 
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Klasifikasi Sistem

• Sistem abstrak dan sistem 
fisik

• Sistem deterministik dan 
probabilistik

• Sistem tertutup dan terbuka
• Sistem alamiah dan sistem 

buatan manusia
• Sistem sederhana dan 

sistem kompleks
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Kedudukan 
Sistem Informasi

• Sistem buatan manusia
• Terbuka
• Bersifat fisik
• Dapat tergolong sederhana 

atau kompleks (tergantung 
implementasinya)

• Dapat tergolong sistem 
probabilistik atau 
deterministik (tergantung 
pada titik pandang untuk 
meninjaunya)
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Disiplin Ilmu terkait

• Organisasi dan 
manajemen

• Akunting
• Riset operasional
• Pengetahuan komputer 

(teknologi informasi)
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