


• Banyak aktivitas manusia yang berhubungan 

dengan sistem informasi

• Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap 

proses, produksi, kualitas, manajemen, 

pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah 

serta keunggulan kompetitif



• Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait 

atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan.

• Jadi : jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak 

memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, 

maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan bagian dari 

sistem

• Contoh : raket dan pemukul bola kasti 
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• Tujuan

Tujuan yang menjadi pemotivasi dan mengarahkan 

sistem

• Masukan/input

Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan untuk diproses

• Proses

Bagian yang melakukan perubahan dari masukan  

menjadi keluaran



• Keluaran/output

Hasil dari pemrosesan

• Umpan balik

Mengendalikan masukan maupun proses agar sistem 

berjalan sesuai dengan tujuan 

• Batas

Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem 

(lingkungan)

• Lingkungan

segala sesuatu yang berada di luar sistem





• Hardware (perangkat keras)

mencakup piranti fisik

 seperti komputer dan printer



• Software (perangkat Lunak)

 Sekumpulan instruksi yang 
memungkinkan perangkat keras untuk 
dapat memproses data



• Prosedur

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk
mewujudkan pemrosesan data dan
pembangkitan keluaran yang dikehendaki



• Basis Data

Sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain 
yang berkaitan dengan penyimpanan data
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• Jaringan Komputer

Sistem penghubung yang memungkinkan
resources (sumber) dipakai secara bersama-
sama atau diakses oleh sejumlah pemakai

12



• Orang

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam
pengembangan sistem informasi, 
pemrosesan, dan penggunaan keluaran
sistem informasi
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• Pemakai akhir (end user)
Orang yg memakai SI / informasi yg dihasilkan oleh sistem
informasi (Ex. Staf, manajer operasional, manajer taktik, 
manajer strategis)

• Spesialis IT
Orang yg bertanggung jawab thd kelangsungan operasi & 
pengembangan SI, umumnya bagian/departemen ini diberi
nama PDE (Pengolahan Data Elektronik)
Ex. Analis sistem, pemrogram sistem, administrator basis 
data



• Tersentralisasi (Terpusat)

• Desentralisasi (Tersebar/Terdistribusi)

• Client/Server



• Semua pemrosesan data dilakukan oleh 
komputer yg ditempatkan di dlm suatu lokasi 
yg ditujukan utk melayani semua pemakai dlm 
organisasi

• Banyak digunakan oleh perusahaan yg tdk 
memiliki cabang
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Sistem yg terdiri atas sejumlah komputer yg
tersebar pd berbagai lokasi yg dihubungkan

dg sarana telekomunikasi dg masing²
komputer mampu melakukan pemrosesan
yg serupa secara mandiri, tetapi bisa saling

berinteraksi dlm pertukaran data



Model sederhana terdapat pd sejumlah
komputer yg terhubung dlm jaringan yg
menggunakan arsitektur peer-to-peer
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SUMMARY

• Komponen sistem informasi terdiri dari : hardware, software, 
prosedur, orang, basis data, dan jaringan komputer

• Model sistem informasi tersentralisasi memungkinkan
semua pemrosesan data dilakukan secara terpusat untuk
melayani semua pemakai

• Model sistem informasi desentralisasi memungkinkan
pemrosesan data dilakukan secara tersebar pada sejumlah
komputer dan dapat saling melakukan pertukaran data

• Model sistem informasi client/server melibatkan sembarang
sistem/proses yang melakukan permintaan data/layanan serta
penyedia data/layanan tersebut
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