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SistemSistem

SistemSistem dapatdapat diartikandiartikan sebagaisebagai kumpulankumpulan
daridari elemenelemen--elemenelemen yang yang berinteraksiberinteraksi
untukuntuk mencapaimencapai suatusuatu tujuantujuan tertentutertentu
sebagaisebagai satusatu kesatuankesatuan..
ContohContoh: : sistemsistem pencernaanpencernaan

MemilikiMemiliki komponenkomponen--komponenkomponen : : mulutmulut ––
lambunglambung -- usususus



MenurutMenurut Jerry Jerry FitzGeraldFitzGerald : : 
SistemSistem adalahadalah suatusuatu jaringanjaringan kerjakerja daridari prosedurprosedur--
prosedurprosedur yang yang salingsaling berhubunganberhubungan, , berkumpulberkumpul bersamabersama--
samasama untukuntuk melakukanmelakukan suatusuatu kegiatankegiatan atauatau untukuntuk
menyelesaikanmenyelesaikan suatusuatu sasaransasaran yang yang tertentutertentu..
DefinisiDefinisi sistemsistem dikelompokandikelompokan menjadimenjadi 2 2 yaituyaitu::

ElemenElemen--elemenelemen dalamdalam sistemsistem, , berupaberupa subsistemsubsistem
ProsedurProsedur

MenurutMenurut Richard F. Richard F. NeuschelNeuschel : : prosedurprosedur adalahadalah suatusuatu uruturut--urutanurutan
operasioperasi tulistulis--menulismenulis dandan biasanyabiasanya melibatkanmelibatkan beberapabeberapa orangorang
didalamdidalam satusatu atauatau lebihlebih departemendepartemen yang yang diterapkanditerapkan untukuntuk
menjaminmenjamin penangananpenanganan yang yang seragamseragam daridari transaksitransaksi--transaksitransaksi bisnisbisnis
yang yang terjaditerjadi..



1. 1. KarakteristikKarakteristik SystemSystem
SuatuSuatu sistemsistem mempunyaimempunyai
karakteristikkarakteristik atauatau sifatsifat--sifatsifat
yang yang tertentutertentu yaituyaitu ::

KomponenKomponen sistemsistem
Batas Batas sistemsistem
MasukanMasukan (input)(input)
PenghubungPenghubung (interface)(interface)
PengolahPengolah (process)(process)
KeluaranKeluaran (output)(output)
SasaranSasaran atauatau tujuantujuan
(objective (objective atauatau goal)goal)



KomponenKomponen SistemSistem

KomponenKomponen--komponenkomponen sistemsistem dapatdapat
berupaberupa suatusuatu subsistemsubsistem..

SubsistemSubsistem adalahadalah bagianbagian daridari sistemsistem yang yang 
mempunyaimempunyai sifatsifat--sifatsifat daridari sistemsistem yang yang 
menjalankanmenjalankan suatusuatu fungsifungsi tertentutertentu dandan
mempengaruhimempengaruhi prosesproses sistemsistem secarasecara
keseluruhankeseluruhan..

SuatuSuatu sistemsistem dapatdapat mempunyaimempunyai suatusuatu sistemsistem yang yang 
lebihlebih besarbesar yang yang disebutdisebut super super sistemsistem..
ContohContoh : : perguruanperguruan tinggitinggi dengandengan fakultasfakultas--
fakultasnyafakultasnya. . 



GambarGambar KarakteristikKarakteristik SistemSistem



Batas Batas SistemSistem

MerupakanMerupakan daerahdaerah yang yang membatasimembatasi antaraantara
suatusuatu sistemsistem dengandengan sistemsistem yang yang lainnyalainnya
atauatau dengandengan lingkunganlingkungan luarnyaluarnya..
Batas Batas suatusuatu sistemsistem menunjukkanmenunjukkan ruangruang
lingkuplingkup (scope) (scope) daridari sistemsistem tersebuttersebut..



LingkunganLingkungan LuarLuar SistemSistem

LingkunganLingkungan luarluar daridari sistemsistem adalahadalah
apapunapapun didi luarluar batasbatas daridari sistemsistem yang yang 
mempengaruhimempengaruhi operasioperasi sistemsistem..
SifatSifat : : menguntungkanmenguntungkan atauatau merugikanmerugikan
JikaJika menguntungkanmenguntungkan makamaka energienergi daridari
sistemsistem dandan dengandengan demikiandemikian harusharus tetaptetap
dijagadijaga dandan dipeliharadipelihara..



PenghubungPenghubung SistemSistem

PenghubungPenghubung merupakanmerupakan media media 
penghubungpenghubung antaraantara satusatu subsistemsubsistem
dengandengan subsistemsubsistem yang lain.yang lain.
DenganDengan penghubungpenghubung satusatu subsistemsubsistem dapatdapat
berintegrasiberintegrasi dengandengan subsistemsubsistem yang yang 
lainnyalainnya membentukmembentuk satusatu kesatuankesatuan



MasukanMasukan SistemSistem

Input Input adalahadalah energienergi yang yang dimasukkandimasukkan kedalamkedalam
sistemsistem..
MacamMacam--macammacam masukanmasukan sistemsistem ::

Maintenance input : Maintenance input : energienergi yang yang dimasukkandimasukkan supayasupaya
sistemsistem tersebuttersebut dapatdapat beroperasiberoperasi..
Signal input : Signal input : energienergi yang yang diprosesdiproses untukuntuk didapatkandidapatkan
keluarankeluaran..
ContohContoh: : sistemsistem komputerkomputer dengandengan program program untukuntuk
mengoperasikanmengoperasikan komputerkomputer dandan data data sebagaisebagai signal signal 
input input untukuntuk diolahdiolah menajdimenajdi informasiinformasi..



KeluaranKeluaran SistemSistem

KeluaranKeluaran adalahadalah hasilhasil daridari energienergi yang yang 
diolahdiolah dandan diklasifikasikandiklasifikasikan menjadimenjadi
keluarankeluaran yang yang bergunaberguna
KeluaranKeluaran yang yang tidaktidak bergunaberguna merupakanmerupakan
hasilhasil sisasisa pembuanganpembuangan dandan informasiinformasi
adalahadalah kelaurankelauran yang yang dibutuhkandibutuhkan..



PengolahPengolah SistemSistem

MengubahMengubah masukanmasukan menjadimenjadi keluarankeluaran..
ContohContoh : : sistemsistem produksiproduksi mengolahmengolah bahanbahan
bakubaku menjadimenjadi keluarankeluaran berupaberupa barangbarang
jadijadi..



SasaranSasaran SistemSistem

SuatuSuatu sistemsistem pastipasti memilikimemiliki sasaransasaran atauatau
tujuantujuan..
ApabilaApabila sistemsistem tidaktidak mempunyaimempunyai sasarnsasarn
makamaka operasioperasi sistemsistem tidaktidak akanakan adaada
gunanyagunanya..
TanpaTanpa adanyaadanya tujuantujuan, , sistemsistem menjadimenjadi
tidaktidak terarahterarah dandan terkendaliterkendali..
TujuanTujuan bergantungbergantung padapada kegiatankegiatan yang yang 
ditanganiditangani..



2. 2. KlasifikasiKlasifikasi SistemSistem

SistemSistem dapatdapat diklasifikasikandiklasifikasikan daridari
beberapabeberapa sudutsudut pandangpandang, , diantarannyadiantarannya
adalahadalah::

DiklasifikasikanDiklasifikasikan sebagaisebagai sistemsistem abstrakabstrak dandan
sistemsistem fisikfisik
SistemSistem alamiahalamiah dandan sistemsistem buatanbuatan manusiamanusia
SistemSistem tertentutertentu dandan sistemsistem taktak tentutentu
SistemSistem tertutuptertutup dandan terbukaterbuka



SistemSistem AbstrakAbstrak dandan SistemSistem FisikFisik

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa Sistem abstrak adalah sistem yang berupa 
pemikiran atau gagasan yang tidak tampak pemikiran atau gagasan yang tidak tampak 
secara fisiksecara fisik..

MisalkanMisalkan : : sistem teologi, yaitu sebuah pemikiran sistem teologi, yaitu sebuah pemikiran 
tentang hubungan antara manusia dengan Tuhantentang hubungan antara manusia dengan Tuhan

sistem fisik (physical system) adalah sistem yang sistem fisik (physical system) adalah sistem yang 
ada secara fisik dan daat dilihat dengan mata. ada secara fisik dan daat dilihat dengan mata. 

Misalnya : sistem kmputer, sistem akuntasi, sistem Misalnya : sistem kmputer, sistem akuntasi, sistem 
transportasi dan lain sebagainyatransportasi dan lain sebagainya



Sistem Alamiah dan Sistem Sistem Alamiah dan Sistem 
BuatanBuatan

Sistem alamiah (natural sistem) adalah Sistem alamiah (natural sistem) adalah 
sistem yang terjadi karena proses alam, sistem yang terjadi karena proses alam, 
bukan buatan manusia. bukan buatan manusia. 

Misalnya sistem tata surya, sistem rotasi Misalnya sistem tata surya, sistem rotasi 
bumi.bumi.

Sistem buatan manusia (human made Sistem buatan manusia (human made 
system) adalah sistem yang terjadi melalui system) adalah sistem yang terjadi melalui 
rancangan atau campur tangan manusia. rancangan atau campur tangan manusia. 

Misalnya sistem komputer, sistem Misalnya sistem komputer, sistem 
transportasi.transportasi.



Sistem Tertentu dan Sistem Tertentu dan Sistem Tak Sistem Tak 
TentuTentu

Sistem tertentu (deterministic system) yaitu Sistem tertentu (deterministic system) yaitu 
sistem yang operasinya dapat diprediksi secara sistem yang operasinya dapat diprediksi secara 
cepat da interaksi di antara bagiancepat da interaksi di antara bagian--bagiannya bagiannya 
dapar dideteksi dengan pasti. dapar dideteksi dengan pasti. 

Misalnya sistem komputer karena operasinya dapat Misalnya sistem komputer karena operasinya dapat 
diprediksi berdasarkan program yang dijalankandiprediksi berdasarkan program yang dijalankan

Sistem tak tentu (probabilistic system) yaitu Sistem tak tentu (probabilistic system) yaitu 
sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi 
karena mengandung unsur probabilitas.karena mengandung unsur probabilitas.

Misalnya sistem persediaan.Misalnya sistem persediaan.



Sistem Tertutup dan Sistem Sistem Tertutup dan Sistem 
TerbukaTerbuka

Sistem tertutup (closed system) yaitu sistem Sistem tertutup (closed system) yaitu sistem 
yang tidak berhubungan dengan lingkungan di yang tidak berhubungan dengan lingkungan di 
luar sistemluar sistem..

Sistem ini juga bekerja secara otomatis tanpa adanya Sistem ini juga bekerja secara otomatis tanpa adanya 
campur tangan dari pihak luarcampur tangan dari pihak luar

Sistem terbuka (open sistem) adalah sistem Sistem terbuka (open sistem) adalah sistem 
yang berhubungan dengan lingkungan luar dan yang berhubungan dengan lingkungan luar dan 
dapat terpengaruh dengan keadaan lingkungan dapat terpengaruh dengan keadaan lingkungan 
luar. Sistem terbuka menerima inpput dari luar. Sistem terbuka menerima inpput dari 
subsistem  lain dan menghasilkan output untuk subsistem  lain dan menghasilkan output untuk 
subsistem lainsubsistem lain



3. 3. PengendaliPengendali SystemSystem

sebuah sistem harus memiliki daya sebuah sistem harus memiliki daya 
membela diri dalam bentuk sistem membela diri dalam bentuk sistem 
pengendalian. Pengendalian dari suatu pengendalian. Pengendalian dari suatu 
sistem dapat berupa sistem dapat berupa 

pengendalian umpan balik (feed back control pengendalian umpan balik (feed back control 
system)system)
pengendalian umpan maju (feed forward pengendalian umpan maju (feed forward 
control system) control system) 
pengendalian pencegahan (preventive control pengendalian pencegahan (preventive control 
system).system).



SistemSistem PengendaliPengendali UmpanUmpan BalikBalik

PengendalianPengendalian umpanumpan balikbalik merupakanmerupakan prosesproses
mengukurmengukur keluarankeluaran daridari sistemsistem, , dibadingkandibadingkan
dengandengan suatusuatu standarstandar tertentutertentu..
BilamanaBilamana terjaditerjadi perbedaanperbedaan--perbedaanperbedaan atauatau
penyimpanganpenyimpangan--penyimpanganpenyimpangan akanakan dikoreksidikoreksi
untukuntuk memperbaikismemperbaikis sistemsistem selanjutnyaselanjutnya..



SistemSistem pengendalianpengendalian umpanumpan baikbaik
mempunyaimempunyai 4 4 komponenkomponen dasardasar
yaituyaitu::

SuatuSuatu karakteristikkarakteristik atauatau kondisikondisi yang yang 
dikendalikandikendalikan diukurdiukur daridari keluarankeluaran
SuatuSuatu sensor yang sensor yang mengukurmengukur
karakteristikkarakteristik atauatau kondisikondisi tersebuttersebut
SuatuSuatu unit unit pengendalipengendali (control unit) (control unit) 
yang yang membandingkanmembandingkan hasilhasil ukuranukuran
sensor sensor keke satusatu standarstandar..
SuatuSuatu unit unit pengaturpengatur (activating unit) (activating unit) 
yang yang menghasilkanmenghasilkan tindakantindakan
penyesuaianpenyesuaian untukuntuk masukkanmasukkan
selanjutnyaselanjutnya..



SistemSistem PengendaliPengendali UmpanUmpan MajuMaju
DisebutDisebut jugajuga dengandengan istilahistilah positive feedback.positive feedback.
MerupakanMerupakan perkembanganperkembangan daridari sistemsistem pengendalianpengendalian
umpanumpan balikbalik karenakarena didalamdidalam sistemsistem pengendalianpengendalian umpanumpan
balikbalik, , pengendalipengendali dilakukandilakukan setelahsetelah keluarankeluaran dihasilkandihasilkan, , 
sehinggasehingga dianggapdianggap mempunyaimempunyai kelemahankelemahan bilamanabilamana
penyimpanganpenyimpangan daridari keluarankeluaran dengandengan standarstandar sangatsangat
besarbesar..
PengendaliPengendali umpanumpan majumaju, , setiapsetiap penyimpanganpenyimpangan didi ukurukur
dandan dikendalikandikendalikan daridari prosesnyaprosesnya..
ContohContoh : : sistemsistem perencanaanperencanaan kaskas, , akanakan sangatsangat
berbahayaberbahaya bilamanabilamana saldosaldo menjadimenjadi lebihlebih kecilkecil, , 
menyebabkanmenyebabkan likuiditaslikuiditas perusahaanperusahaan rendahrendah diadakandiadakan
peramalanperamalan arusarus daridari saldosaldo kaskas didi masamasa mendatangmendatang
dengandengan membuatmembuat sistemsistem anggarananggaran kaskas..



SistemSistem PengendaliPengendali PencegahanPencegahan

UntukUntuk mengendalikanmengendalikan sistemsistem dimukadimuka
sebelumsebelum prosesproses dimulaidimulai dengandengan mencegahmencegah
halhal--halhal yang yang merugikanmerugikan untukuntuk masukmasuk
kedalamkedalam sistemsistem..
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