
 

1. Pengertian Karakteristik-karakteristik dalam sebuah Sistem: 
 
 Komponen-komponen 

Komponen system atau elemen system dapat berupa : 
 Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebutsub sistem, misalkan system computer 

terdiri dari sub system perangkat keras, perangkat lunak dan manusia. 
 Elemen-elemen yang lebihbesar yang disebutsupra sistem. Misalkan bila perangkat 

keras adalah sistem yang memiliki sub sistem CPU, perangkat I/O danmemori, maka 
supra system perangkat keras adalah system komputer. 

 Batasan (boundaries) 

Batasan system merupakan daerah yang membatasi antara suatu system dengan 
sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.Batas system ini memungkinkan suatu 
system di pandang sebagai suatu kesatuan.Batas suatu system menunjukkan ruang lingkup 

dari system tersebut. 
 Lingkungan (environtment) 

Lingkungan luar dari system adalah apapun di luar batasdari sistem yang 

mempengaruhi operasisistem. Lingkungan luar system dapat bersifat menguntungkan dan 
dapat juga bersifat merugikan system tersebut. Lingkungan luar yang mengutungkan 
merupakan energy dari system dan dengan demikian harus tetap di jaga dan dipelihara. 

Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak akan 
mengganggu kelangsungan hidup dari sistem . 

 Interface (Penghubung) 
Interface (Penghubung) merupakan media perantara antar subsistem. Melalui 

penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem 
kesubsistem lainnya. Output dari satu subsistem akan menjadi  input untuk subsistem yang 
lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat 

berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 
 Input(Masukan) 

Input adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan dapat berupa 

maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan 
supaya system tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang di proses untuk 
didapatkan keluaran. 

 Output(Keluaran) 
Output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna dan sisa pembuangan.Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang 

lain atau kepada supra sistem. 
 Pengolahan 

Pengolahan Suatusistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau system itu 

sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. 
Suatu system produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan  
yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. 

 Sasaran Dan Tujuan 
Suatu system pastimempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu system tidak 

mempunyai sasaran, maka operasi system tidak akan ada gunanya. Sasaran dari system 

sangat menentukan sekali masukan  yang dibutuhkan system dan keluaran yang akan di 
hasilkan sistem. Suatu system dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 

 

2. Pengertian bagian-bagian dari Arsitektur Informasi 
Arsitektur Tersentralisasi 



Arsitektur tersentralisasi (terpusat) sudah dikenal semenjak tahun 1960-an, dengan 
mainframe sebagai actor utama.Main frame adalah komputer yang berukuran relative besar 

yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar, dengan ribuan terminal untuk 
mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat, dan melibatkan jutaan transaksi . 
Arsitektur Desentralisasi 

Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar (atau 
terdistribusi).Sistem pemrosesan data terdistribusi (atau biasa disebut sebagai komputasi 
tersebar) sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai 

lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masisng-masing computer 
mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bias saling berinteraksi 
dalam pertukaran data. 

Arsitektur Client/Server 
Client adalah sembarang system atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data 

atau layanan ke server. Server  adalah system atau proses yang menyediakan data atau 

layanan yang diminta oleh client. 
 

3. Pengertian bagian dari Konsep dasar system-klasifikasi Sistem 
 
Sistemde terministik(deterministic system) 
 

Sistem deterministik (deterministic system) adalah suatu sistem yang operasinya dapat 
diprediksi secara tepat, misalnya system komputer. 
 

System probabilistik (probabilistic system) 
 

System probabilistik (probabilistic system) adalah sistem yang tak dapat diramal 

dengan pasti karena mengandung unsure probabilitas, misalnya system arisan dan system 
sediaan, kebutuhan rata-rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan 
tetapi nilai yang tepat sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti. 

 


