
KOMPONEN DAN AKTIVITAS
SISTEM INFORMASI



Komponen-komponen utama dan
aktivitas-aktivitas sistem informasi



Komponen Utama Sistem Informasi
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Manusia (People)

End Users / users / clients

• orang yang menggunakan system informasi atau informasi yang dihasilkan.  

• Yang termasuk dalam kelompok ini misalnya mahasiswa, dosen, salesman, 
manager, konsumen dan lain-lain.  

IS Specialist

• orang-orang yang turut serta dalam pengembangan dan mengoperasikan
system informasi.  

• Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain System Analysts, programmers, 
operator computer, database administrator, dan lain-lain.  

• Dalam pengembangan system informasi, system analysts akan merancang
system berdasarkan informasi kebutuhan dari end users, programmers akan
menyiapkan program computer berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh
system analysts, dan operator computer menjalankan system computer yang 
relatif kompleks. 



Hardware.

Unit Masukan

• perangkat yang memungkinkan pengguna
memasukkan data atau perintah ke dalam
komputer.  

• Contoh : keyboard, mouse, joystick, optical scanner
dan digitizer.

Unit Keluaran

• perangkat yang memungkinkan pengguna
menerima informasi hasil pemrosesan oleh
komputer.  

• Contoh: monitor, printer, dan plotter.



Hardware..

Unit Memori Utama → perangkat yang 
digunakan untuk menyimpan data, 

program, dan informasi hasil pemrosesan
komputer pada saat pemrosesan.

ROM (Read Only Memory) → 
dapat ditulisi sekali saja dan

selanjutnya hanya dapat dibaca. 

RAM (Random Access Memory) → 
dapat ditulisi, dihapus dan dibaca

berulang kali.  

Secondary storage → data, program, dan
informasi yang akan digunakan lagi

disimpan dalam media penyimpanan
tambahan (secondary storage) seperti, 
hard disk, disket, CD, tape dan lain-lain.



Hardware...

Unit Pemrosesan Pusat (Central Processing Unit) → 

bagian yang digunakan untuk memproses data, program, dan informasi
pada komputer. 

Arithmetic and 
Logical Unit (ALU) 

→ operasi aritmatik
dan perbandingan.  

Control Unit → 
menkoordinasi
semua aktivitas

unit-unit lain



Klasifikasi Sistem Komputer



Software



System Software

• Software yang digunakan untuk mengelola dan 
membantu menjalankan hardware sistem
computer dan jaringan. 

• Tujuan → untuk membatasi semaksimal
mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas
sebuah komputer, terutama yang berhubungan
dengan akses memori dan hardware secara
langsung.  

driver 
hardware

software 
pendiagnosa

windowing 
system 

utilities dan
lain-lain.  



Programming Software

• Software yang menyediakan alat Bantu atau fungsi yang 
dapat membantu programmer dalam membuat program 
komputer.  

• Sebuah Integrated Development Environment (IDE) atau
lingkungan pengembangan terpadu menggabungkan alat-
alat bantu ini untuk mempermudah programmer.  

• Microsoft Visual Basic, Borland Delphi, Gambas, adalah
contoh-contoh IDE yang cukup populer di kalangan
programmer komputer.

teks compiler interpreter linkers
debugger 

dan lain-lain.



Application Software

• Application Software adalah software yang 
digunakan membantu manusia mengerjakan tugas-
tugas tertentu (kadang tidak berhubungan dengan
komputer).   

productivity packages

word processing

spreadsheet dan lainnya, 

software aplikasi spesifik

otomatisasi industri

electronic commerce 

customer relationship management

software bisnis

software pendidikan

software database

game komputer



• Data dalam sebuah organisasi biasanya diorganisir dalam
database atau dalam knowledge bases yang menyimpan
pengetahuan dalam berbagai bentuk seperti fakta, aturan, 
dan contoh kasus-kasus yang berhubungan dengan
organisasi tersebut.

teks

huruf

angka

karakter
lain

gambar

grafik

Foto

audio

suara
manusia

musik

suara-
suara lain, 



Network

Local Area Network 

• adalah jaringan yang terbatas pada wilayah yang 
relatif kecil. Hal ini umumnya terbatas pada wilayah 
geografis seperti sekolah, laboratorium, atau 
bangunan. 

Wide Area Network 

•Wide Area Network (WAN) menghubungkan jaringan 
di wilayah geografis yang lebih besar, seperti Florida, 
Amerika Serikat, atau dunia. 



a. Aktifitas Input

• Aktifitas input adalah aktifitas menangkap dan menyiapkan data tentang transaksi bisnis
atau kejadian lain dalam suatu organisasi untuk diproses.  

b. Aktifitas Proses

• Aktivitas ini akan mengorganisasi, menganalisa, dan memanipulasi data untuk dikonversi
menjadi informasi yang digutuhkan oleh pengguna.  

c. Aktifitas Output

• Aktifitas output adalah aktifitas untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk
kepada pengguna.  

d. Aktifitas Storage

• aktivitas penyimpanan data dan informasi dalam media yang telah ditentukan agar dapat
digunakan pada waktu-waktu lain.  

e. Aktifitas Kontrol

• Aktifitas control merupakan aktifitas penting untuk mengendalikan kinerja dari system 
informasi.  




