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1. Jelaskan yang dimaksut dengan sistem informasi ? 

Jawaban : 

 Sistem Informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi 

yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (Alter, 1992) 

 Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk 

mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna (Bodnar dan Hopwood, 1993) 

 Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan 

komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan 

mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai , (Gelinas, Oram, dan 

Wiggins, 1990) 

 Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses 

menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai (Hall, 2001) 

 Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisisi, dan menyebarkan 

informasi untuk tujuan yang spesifik (Turban, McLean, Wetherbe, 1999) 

 Sistem informasi kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk 

mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan (Wilkinson, 1992) 

2. Jelaskan karakteristik dari informasi? 

Jawaban: 

Setiap informasi, memiliki beberapa karakteristik yang menunjukan sifat dari informasi itu 
sendiri. Karakteristik –karakteristik informasi tersebut antara lain adalah: 
1. Benar atau salah, karakteristik tersebut berhubungan dengan sesuatu yang realitas atau 

tidak dari sebuah informasi 
2. Baru, sebuah informasi dapat berarti sama sekali baru bagi penerimanya  
3. Tambahan, sebuah informasi dapat memperbaharui atau memberikan nilai tambah pada 

informasi yang telah ada 
4. K o r e k t i f ,  s e b u a h  i n f o r m a s i  d a p a t  m e n j a d i  b a h a n  k o r e k s i  b a g i  

i n f o r m a s i sebelumnya, salah atau palsu 
5. P e n e g a s ,  i n f o r m a s i  d a p a t  m e m p e r t e g a s  i n f o r m a s i  y a n g  t e l a h  a d a ,  h a l  

i n i m a s i h  b e r g u n a  k a r e n a  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  p e r s e p s i  p e n e r i m a  
a t a s kebenaran informasi tersebut. 
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3. Sebutkan jenis-jenis sistem informasi yang anda ketahui ? 
Jawaban: 
1. Transaction Processing Systems (TPS) 
  TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data 
dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada 
level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data 
yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. 
2. Office Automation Systems (OAS) dan Knowledge Work Systems (KWS) 
  OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja data, yang biasanya tidak 
menciptakan pengetahuan baru melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk 
mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum 
menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang diluar organisasi. Aspek-
aspek OAS seperti word processing, spreadsheets, electronic scheduling, dan komunikasi melalui voice 
mail, email dan video conferencing. 
KWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur dan doktor dengan membantu 
menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau 
masyarakat. 
3. Sistem Informasi Manajemen (SIM) 
  SIM tidak menggantikan TPS , tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih 
luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. SIM menghasilkan informasi yang 
digunakan untuk membuat keputusan, dan juga dapat membatu menyatukan beberapa fungsi 
informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi (basis data). 
4. Decision Support Systems (DSS) 
  DSS hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS 
bermula dari SIM karena menekankan pada fungsi mendukung pembuat keputusan diseluruh tahap-
tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. 
5. Sistem Ahli (ES) dan Kecerdasan Buatan (AI) 
  AI dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara 
untuk melakukan riset AI adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya 
untuk berfikir melalui problem sampai kesimpulan logiknya. Sistem ahli menggunakan pendekatan-
pendekatan pemikiran AI untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat pengguna bisnis. 
Sistem ahli (juga disebut knowledge-based systems) secara efektif menangkap dan menggunakan 
pengetahuanseorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam suatu organisasi. Berbeda 
dengan DSS, DSS meningalkan keputusan terakhir bagi pembuat keputusan sedangkan sistem ahli 
menyeleksi solusi terbaik terhadap suatu masalah khusus. Komponen dasar sistem ahli adalah 
knowledge-base yaikni suatu mesin interferensi yang menghubungkan pengguna dengan sistem 
melalui pengolahan pertanyaan lewat bahasa terstruktur dan anatarmuka pengguna. 
6. Group Decision Support Systems (GDSS) dan Computer-Support Collaborative Work Systems (CSCW) 
  Bila kelompok, perlu bekerja bersama-sama untuk membuat keputusan semi-terstruktur dan tak 
terstruktur, maka group Decision support systems membuat suatu solusi. GDSS dimaksudkan untuk 
membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk 
pendapat, kuesioner, konsultasi dan skenario. Kadang-kadang GDSS disebut dengan CSCW yang 
mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan “groupware” untuk kolaborasi tim melalui 
komputer yang terhubung dengan jaringan. 
7. Executive Support Systems (ESS) 
  ESS tergantung pada informasi yang dihasilkan TPS dan SIM dan ESS membantu eksekutif 
mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung 
komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. 
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4. Gambarkan Bagan siklus informasi ? 
Jawaban: 

Siklus informasi ini dapat digambarkan sebagai berikut ; 

Gambar  Siklus Informasi 
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5. Devinisi Sistem ada 2 Jelaskan ? 
Jawaban : 

a. SISTEM FISIK ( PHYSICAL SYSTEM ): 
Kumpulan elemen-elemen/ unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama 

lain secara fisik serta dapat diidentifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya. 
Contoh : 
- Sistem transportasi, elemen : petugas, mesin, organisasi yang 

menjalankan transportasi . 
- Sistem Komputer, elemen : peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk 
menjalankan pengolahan data. 
b. SISTEM ABSTRAK ( ABSTRACT SYSTEM): 

Sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide, dan 
tidak dapat diidentifikasikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemenelemennya. 

Contoh : Sistem Teologi, hubungan antara manusia dengan Tuhan.Sebutkan Karakteristik  

 

6. Sebutkan Karakteristik dari Sistem ? 

Jawaban: 

 Memiliki komponen  
 Memiliki batasan (boundaries) 
 Memiliki lingkungan (environment) 
 Memiliki interface 
 Memiliki input 
 Memiliki output 
 Memiliki pengolah  
 Memiliki sasaran atau tujuan  
 

 

7. Jelaskan 3 karakteristik dari sistem ? 

Jawaban: 

 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 . 

 


