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Definisi sistem (1)
ddMenurutMenurut GordonGordon BB DavisDavis

 Seperangkat unsur‐unsur yg terdiri dari manusia, alat, prosedur & konsep
yg dihimpun untuk maksud & tujuan bersamayg dihimpun untuk maksud & tujuan bersama.

MenurutMenurut RaymondRaymond McLeodMcLeod
 Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang

sama untuk mencapai suatu tujuan.
MenurutMenurut ProfProf DRDR PrajudiPrajudijj
 Sistem adalah suatu yang terdiri dari obyek, unsur–unsur atau komponen‐

komponen yg berkaitan & berhubungan satu sama lainnya, sehingga
unsur unsur tersebut merupakan satu kesatuan prosesunsur‐unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses.

MenurutMenurut DrsDrs.. KomaruddinKomaruddin
 Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan

satu sama lainnya serta prosedur‐prosedur yang berkaitan untuk
melaksanakan & memudahkan pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi.
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DEFINISI SISTEM (2)
Kombinasi unsur‐unsur yang tersusun secara tertentu sedemikian rupa

sehingga berbagai masukan atau gangguan akan menyebabkan
tanggapan dan keluaran karakteristik sistem tertentutanggapan dan keluaran karakteristik sistem tertentu.

Jadi dapat dikatakan bahwa sistem adalah :
 Kumpulan objek‐objek yang beraksi dan berinteraksi bersama ke arahKumpulan objek objek yang beraksi dan berinteraksi bersama ke arah

beberapa tujuan logis.
 Kombinasi atas beberapa komponen yang bekerja bersama‐sama dan

melakukan suatu pekerjaan tertentu.

SYSTEM

INPUT OUTPUT

SYSTEM

DISTURBANCE RESPONSE
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CONTOH (1)

ROBOTTegangan pada motor Gerakan lengan robot

Tegangan yang diberikan kepada motor pada sistem lengan
robot akan menghasilkan gerakkan pada lengan robot.g g p g
Tegangan merupakan komponen input sedangkan
gerakkan yang dihasilkan merupakan komponen output.g y g p p p
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CONTOH (2)

MOBILPenginjakan pedal gas Kecepatan bertambah

Dalam sistem mobil ini terlihat bahwa inputnya yang
merupakan penginjakan pedal gas akan menghasilkan
kecepatan mobil bertambah. Mobil melakukan proses pada
dirinya yang memungkinkan dirinya untuk bergerak lebih
cepat.

MOBIL??? Gerakan roda mobil
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CONTOH (3)

T il d itKOMPUTER??? Tampilan pada monitor

???

PETERNAKAN
IKAN

??? Ikan untuk dijual

???
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Contoh Factory System

PRODUCTION CUSTOMER
CONTROL 

DEPT.

CUSTOMER 
ORDERS

RAW 

PURCHASING 
DEPT.

SHIPPING 
DEPT

ASSEMBLY 
DEPT

FABRICATION 
DEPT

MATERIALS
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KOMPONEN SISTEM
 E tit k bj k d l i t (di k t k d i Entitas : merupakan objek dalam sistem (digunakan untuk menandai

objek yang diamati dalam sistem).
Contoh : nasabah pada suatu bankContoh : nasabah pada suatu bank.

 Atribut : merupakan suatu sifat dari suatu entitas (digunakan untukt but : e upa a suatu s at da suatu e t tas (d gu a a u tu
menandai sifat dari entitas).
Contoh : pengecekan neraca rekening nasabah.

 Aktivitas : merepresentasikan suatu periode waktu dengan lama
d k k b ltertentu. Periode waktu sangat penting karena biasanya simulasi

menyertakan besaran waktu.
Contoh : Penyetoran uang ke rekening pada waktu dan tanggalContoh : Penyetoran uang ke rekening pada waktu dan tanggal
tertentu.
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 Keadaan Sistem : didefinisikan sebagai kumpulan variabel‐variabel
yang diperlukan untuk menggambarkan sistem kapanpun, relatif
terhadap objek suatu studiterhadap objek suatu studi.

Contoh : jumlah teller yang sibuk, jumlah nasabah yang menunggu.

 Peristiwa : didefinisikan sebagai kejadian sesaat yang dapat
mengubah keadaan sistem.g
Contoh : kedatangan nasabah, keberangkatan nasabah

Sistem Entitas Atribut Aktivitas
Lalu Lintas Mobil Kecepatan MengemudiLalu Lintas Mobil Kecepatan Mengemudi
Bank Nasabah Neraca Status 

Kredit
Penyetoran

Kredit
Supermarket Konsumen Daftar Belanja Pembayaran
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Cara Mempelajari Sebuah Sistem
 Sistem dapat dipelajari dengan pengamatan langsung atau
pengamatan pada model dari sistem tersebut.

 Model dapat diklasifikasikan menjadi model fisik danp j
model matematik.

 Model matematik ada yang dapat diselesaikan dengan
solusi analitis  ada yang tidak  Bila solusi analitis sulitsolusi analitis, ada yang tidak. Bila solusi analitis sulit
didapatkan maka digunakan simulasi
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SISTEMSISTEM

Eksperimen 
dengan sistem

Eksperimen
dengan modeldengan sistem

aktual
dengan model 
sistem

Model MatematisModel Fisik

SIMULASISolusi Analitis
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TIPE SISTEM
 Sistem Diskrit

Variabel‐variabelnya berubah hanya pada sejumlah keadaan
tertentu dan dapat dihitung pada saat tertentu.
Contoh : Jumlah nasabah yang menunggu di antrian.

 Sistem Kontinyuy
Variabel‐variabelnya berubah secara terus menerus dan
dipengaruhi oleh waktu.
Contoh : Arus listrik
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