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SISTEM

?



Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu

SISTEM



Klasifikasi Sistem



sistem yang tidak tampak secara fisik, 

karena hanya berupa pemikiran atau ide-ide

Ex : sistem teologia yang merupakan suatu sistem yang 

menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan

Abstract System



Ex : sistem komputer, sistem produksi, sistem pendidikan dll

Physical System
sistem yang tampak secara fisik



Natural System
sistem yang terjadi dari proses-proses alam

Ex: sistem geologi, sistem cuaca, dll



Ex : sistem informasi, sistem kamera, dll

Human Made System
sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia



Ex : sistem manufaktur, sistem antrian, dll

Deterministic System
beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan. Interaksi antar

elemen-elemen dapat dideteksi, sehingga outputnya juga dapat diramalkan



Ex : Sistem Manusia

Probabilistic 
System

sistem yang tidak

bisa diramalkan



Closed System
sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya



Open System
sistem yang berhubungan atau dipengaruhi oleh lingkungan luarnya





“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang 

memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan saat ini atau mendatang”

-R. Mcleod-





Sumber Informasi



Informasi Mendukung Setiap
Fase Problem-Solving





Sistem Informasi

“Merupakan sistem yang mempunyai kemampuan

untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber

dan menggunakan berbagai media untuk

menampilkan informasi”

- Mcleod (1992) -







Perkembangan Sistem informasi



Keunggulan



Kegiatan Bisnis yang makin rumit
 Pengaruh ekonomi Internasional
 Persaingan dunia
 Teknologi yang makin rumit
 Persaingan waktu
 Kendala sosial



Kemampuan komputer yang 
makin baik (Ukuran & Kecepatan)



Resources

Informasi





SENI dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun

organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan





Fungsi Manajemen



memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki



membagi suatu kegiatan besar menjadi

kegiatan-kegiatan yang lebih kecil



mengatur orang-orang yang 

ada dalam organisasi

Staffing



Directing

mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat

mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan



pengamatan terhadap kegiatan yang 

dilakukan, serta menilai apakah

kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana atau tidak

Controlling





Pengelolaan Data dimana didalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, 

serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan

sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.

Manajemen Informasi



Pengelola
Informasi



Manajer Pada Setiap Level dan Area Bisnis



Peran Manajer



Sistem Informasi
Manajemen

Bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi

pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur

manajemen untuk memecahkan masalah bisnis










