
 

1. Jelaskan Klasifikasi Sistem Informasi ? 

Jawban : 

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik  

 Sistem Abstrak: Sistem yang berisi gagasan atau konsep (Contoh: Sistem Teologi -> 

hubungan Manusia, Alam dan Allah) 

 Sistem Fisik: Sistem yang secara fisik dapat dilihat (Contoh: Sistem Komputer, Sistem 

Transportasi, Sistem Perguruan Tinggi) 

   

2.  Sistem Deterministik dan Probabilistik  

 Sistem Deterministik: Sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat (Contoh: 

Sistem Komputer) 

 Sistem Probabilistik: Sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena 

mengandung unsur probabilitas (Contohnya: Sistem Evapotranspirasi, Sistem Serapan 

Hara, Sistem Fotosintesis)    

 Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka 

 Sistem Tertutup: Sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak 

dipengaruhi oleh lingkungan (Contohnya:  Sistem Reaksi Kimia dalam Tabung Reaksi 

yang terisolasi) 

 Sistem Terbuka: Sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh 

lingkungan  (Contohnya: Sistem Tanah) 

3. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya  

4. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya  

 

 

 

 

 

 



2. Jelaskan Sistem Informasi Menurut Level Organisasinya ? 

Jawaban : 

1. Level Operasional : 

Data Processing System (DPS) Merupakan suatu sistem aplikasi manajemen yang di bangun dan di 

kembangkan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari 

2. Level Manajerial : 

 Management Control System (MCS) 

 Management Information System (MIS) 

Merupakan suatu sistem yang di bangun dan di kembangkan untuk memonitor dan 

mengontrol  semua kegiatan yang di lakukan oleh setiap fungsi manajemen, agar sesuai dengan 

prosedure dan peraturan yang berlaku  

3. Level Strategis/Manager Puncak : 

 Decision Support System(DSS) 

Merupakan sistem yang di bangun dan di kembangkan untuk mendukung di dalam 

pengambilan suatu keputusan pada berbagai level manajemen sesuai dengan fungsi dan 

wewenang masing-masing level manajemen 

 Executive Information System (EIS) 

Fokus terhadap kebutuhan Informasi yang berkaitan terhadap Dukungan Pengambilan 

Keputusan yang bersifat Strategis bagi Organisasi. 

  

3. Jelaskan Sistem Informasi Fungsional ? 

Jawaban:  

• Sistem Informasi Akuntansi (accounting information system) 

– SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi (departemen/bagian 

Akuntansi) 

– Mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan  

• Sistem Informasi Keuangan (finance information system) 

– SI yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan 

perusahaan.  

– Misal : Cash Flow dan informasi pembayaran  

• Sistem Informasi Manufaktur (manufacturing / production information system) 

– SI yang bekerja sama dengan SI lain untuk mendukung manajemen perusahaan 

(perencanaan maupun pengendalian) dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan produk atau jasa yang dihasilkan  

– Misal : data bahan mentah, profil vendor baru, jadwal produksi  

– Sistem Informasi Pemasaran (marketing information system) 

– SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran  

– Misal : ringkasan penjualan  

• Sistem Informasi SDM (human resources information system) 

– SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia  

– Misal : informasi gaji, ringkasan pajak, tunjangan-tunjangan, kinerja pegawai  



4. Jelaskan Sistem Informasi Berdasarkan dukungan yang tersedia ? 

Jawaban : 

Transaction Processing System 
Merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data 
dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Transaction 
Processing System digunakan oleh orang yang memproses transaksi. 
 
Management Information System 
Adalah sebuah sistem manusia / mesin yang terpadu ( integrated), untuk menyajikan informasi guna 
mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini 
menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur, 
pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah data base. Management Information System 
digunakan oleh semua level manajemen. 
 
Office Automation System 
Merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal terutama 
berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk 
meningkatkan produktivitas. Office Automation System digunakan oleh Manajer, Professional, 
Sekretaris dan Pegawai Administratif. 
 
Decision Support System 
Merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu 
manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Indrajit 2001, p.179). Sesuai namanya, tujuan 
digunakannya system ini adalah sebagai “second opinion” atau “information source” yang dapat dipakai 
sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Decision 
Support System digunakan oleh Analis, Manajer, Profesional. 
 
Executive Information System 
Executive Information System (EIS) adalah sistem computer-based yang membantu executive dalam 
mengakses data dan informasi untuk mengetahui suatu permasalahan, meneliti solusi yang akan 
diberikan, dan menunjukkan proses strategic planning. Executive Information System digunakan oleh 
manajemen tingkat menengah dan atas. 
 
Group Support System 
Adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam 
satu tugas (tujuan) bersama dan yang menyediakan interfase bagi suatu lingkungan yang digunakan 
bersama. Group Support System digunakan oleh sejumlah orang yang bekerja dalam satu kelompok. 
 
 
Intelligent Support System 
Disebut sistem cerdas adalah sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan manusia. Sistem 
cerdas adalah sistem yang dapat mengadopsi sebagaian kecil dari tingkat kecerdasan manusia untuk 
berinteraksi dengan keadaan eksternal suatu sistem. Salah satu aplikasi Sistem Cerdas dalam bisnis 
adalah Sistem Pakar (Expert System). Sistem pakar ini digunakan oleh orang yang hendak memecahkan 
masalah yang memerlukan kepakaran 

 
 



5. Jelaskan Klasifikasi Sistem menurut aktivitas manajeman ? 

Jawaban:  

 Sistem informasi pengetahuan  

Sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja berpengetahuan. Sistem seperti ES dan OAS 

termasuk dalam katagori ini. 

 Sistem informasi operasional  

Berurusan dengan operasi organisasi sehari-hari, seperti penempatan pesanan pembelian dan 

pencatatan jumlah jam kerja pegawai. TPS, SIM, dan DSS sederhana termasuk ke dalam jenis sistem 

informasi ini  

 Sistem informasi manajerial  

Sistem informasi manajerial atau disebut juga sistem informasi taktis adalah sistem informasi yang 

menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial  

 Sistem informasi strategis  

Sistem informasi yang digunakan untuk menangani masalah-masalah strategis dalam organisasi. 

Sistem ini sangat bermanfaat untuk mendukung operasi dan proses-proses manajemen yang 

menyediakan jasa dan produk strategis untuk menuju ke keunggulan yang kompetitif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


