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PENGANTAR SISTEM 

INFORMASI
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Mengapa SI diperlukan?

� Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat.

� Pengaruh ekonomi international

� Persaingan dunia

� Perkembangan teknologi yang pesat

� Batas waktu yang singkat

� Kendala-kendala sosial

� Kemapuan Komputer yg semakin baik

� Pemakai semakin tahu bagaimana

mendayagunakan komputer
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DEFINISI dr Arti Kata

� Sistem??

Interaksi beberapa komponen yang 
memiliki fungsi yang berbeda dan
saling berkait bekerja sama untuk
mencapai suatu tujuan

� Informasi??

data/fakta yang telah diproses dan
telah memiliki arti yang bermanfaat

DEFINISI mnrt Gab Kata

� Kumpulan elemen yg saling berhubungan

satu sama lain, yg membentuk satu

kesatuan dalam mengintegrasikan data, 

memproses & menyimpan serta

mendistribusikan informasi

� Sistem yg dibuat oleh manusia, yg terdiri

atas komponen2 dlm organisasi untuk

mencapai tujuan
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KOMPONEN SISTEM 

INFORMANSI

� Hardware (perangkat keras)

� Software (perangkat Lunak)

� Brainware (pengguna)

� Procedure (aturan yang dipakai)

� Basis Data (penyimpanan Data)

� Jaringan Komputer

MODEL SISTEM INFORMASI

� Tersentralisasi (Terpusat)

� Desentralisasi (Tersebar/Terdistribusi)

� Client/Server
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Tersentralisasi (Terpusat)

� Semua pemrosesan data dilakukan

oleh komputer yg ditempatkan di dlm

suatu lokasi yg ditujukan utk melayani

semua pemakai dlm organisasi

� Banyak digunakan oleh perusahaan yg

tdk memiliki cabang

Contoh

`

``

`

Mainframe

Terminal Terminal

Printer
Arsip data

Terminal Terminal
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Desentralisasi

(Tersebar/Terdistribusi)

� Sistem yg terdiri atas sejumlah

komputer yg tersebar pd berbagai

lokasi yg dihubungkan dg sarana

telekomunikasi dg masing² komputer

mampu melakukan pemrosesan yg

serupa secara mandiri, tetapi bisa

saling berinteraksi dlm pertukaran data

Contoh SI dlm Perusahaan
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Contoh SI di Bank

Keuntungan Desentralisasi

� Penghematan biaya

� Peningkatan tanggung jawab terhadap

pengeluaran biaya

� Peningkatan kepuasan pemakai

� Kemudahan pencadangan ketika

terjadi musibah



7

Kekurangan Desentralisasi

� Memungkinkan kekacauan kontrol

terhadap sistem komputer

� Ketidaksesuaian dlm menyediakan

hardware & software

� Standardisasi bisa tak tercapai

Client Server

� Client

� Sembarang sistem/proses yg melakukan
sesuatu permintaan data/layanan ke
server

� Mempunyai kemampuan utk melakukan
proses sendiri

� Server

� Sistem/proses yg menyediakan
data/layanan yg diminta oleh client
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Contoh

`
Client Server

Printer

Basis data

Client

Jaringan


