


Sistem Dinamik dapat juga
digunakan untuk analisis
bagaimana perubahan-
perubahan struktur dalam satu
bagian sistem bisa
mempengaruhi perilaku sistem
secara keseluruhan

Struktur
sistem

Perilaku
Sistem

Struktur memberikan bentuk pada sistem dan sekaligus memberi
ciri yang mempengaruhi perilaku sistem (Struktur sistem

menentukan perilaku sistem )

Perilaku tersebut dibentuk oleh kombinasi
perilaku simpal umpan balik (feedback loops) 
yang menyusun sistem



Struktur

Gejala :
- Fisik
- Non Fisik

Input Proses Output Umpan Balik

Penyederhanaan Sistem



Cara unsur-unsur atau variabel-variabel yang 
menyusun sebuah sistem berubah terhadap waktu itu
menunjukkan perilaku (behavior) sistem tersebut

Sistem Dinamik adalah metodologi yang digunakan untuk
memahami bagaimana sistem itu berubah terhadap waktu



Contoh : Ekosistem

PREDATOR

POPULASI
KELAHIRAN DAN KEMATIAN

LINGKUNGAN

POPULASI

MAKANAN

• Perilakunya digambarkan oleh
dinamika pertumbuhan dan
penurunan populasi

• Perilaku tersebut disebabkan oleh
pasokan makanan, predator dan
lingkungan, yang merupakan semua
unsur-unsur sistem tersebut

• Struktur ekosistem didefinisikan oleh interaksi 
antara populasi binatang, laju kelahiran dan 
kematian, jumlah makanan, dan variabel-variabel 
khusus lainnya yang membentuk sebuah 
ekosistem yang tertentu 



Contoh

Sistem fisik

Pembangunan dinding bata, ada
memasukan adukan semen, sehingga
menghasilkan dinding bata. Oleh
karena faktor umur, maka terjadi
umpan balik untuk pengurangan
kadar air (melalui penguapan) dalam
adukan semen. Mekanisme
berkelanjutan untuk pengurangan
kadar air menghasilkan perilaku
perubahan kekuatan dinding, yang 
secara perlahan dapat diamati yaitu
dinding rapuh

Sistem non fisik

Perusahan memproses masukan
bahan baku menjadi produk. Produk
dijual, kemudian terjadi kekurangan
produk dalam proses, sehingga
memberikan umpan balik untuk
proses berikutnya. Mekanisme
berkelanjutan untuk menghasilkan
produk atau nilai produksi ini
menampakkan perubahan perilaku
perusahaan yaitu tumbuh dari
perubahan kecil menjadi perusahaan
besar



Umpan
balik

kerja

Rusak
alami

UNJUK KERJA

Penyederhanaan mekanisme



Input Proses Output Umpan Balik

Mekanisme berkelanjutan

Dunia nyata
Dalam sistem : 

umur/kerusakan
sistem

Luar sistem : 
intervensi, hambatan

lingkungan

dibatasi



Umpan
balik

kerja

Pershn. 
Kecil 

menjadi
besar

UNJUK KERJA

Batas 
unjuk
kerja

Contoh (sistem non-fisik)

Faktor internal :

kerusakan alat, 
kemampuan
penggantian alat yg
sudah usang

Faktor eksternal :

pesaing dan
permintaan pasar



input -proses-
output-feed back

Penyederhanaan



Perusahaan kecil Perusahaan Besar

Strategi dan
kebijakan/tindakan



Pengaruh faktor lingkungan terhadap
sistem dimungkinkan terjadi, dan
perubahan eksternal itu dianggap
sebagai variabel eksogen.

Untuk memudahkan perkerjaan berpikir
sistematik ini, struktur sistem dinamis
disederhanakan ke dalam diagram
simpal kausal.



Kesenjangan

kerja

Rusak
alami

UNJUK KERJA

Korelasi

Batas 
unjuk
kerja

UNJUK 
KERJA 

DIINGINKAN



-Diagram simpal kausal adalah pengungkapan tentang kejadian
hubungan sebab – akibat (causal relationships) ke dalam bahasa gambar

-Keduanya, baik unsur sebab maupun akibat, atau salah satu
diantaranya (sebab saja atau akibat saja) harusmerujuk keadaan yang
terukur, baik cara kualitatif maupun secara kuantitatif untuk keadaan
nyata

-Harus diingat logikanya adalah proses sebagai sebab yang
menghasilkan keadaan sebagai akibat, ataupun sebaliknya



Aturan logis sistem dinamis ini sering dilanggar dalam
memetakan diagram sebab akibat, misalnya :

Makan Giat

Makan Energi

Energi Giat

(Keadaan) (proses)

(proses)

(proses) (Keadaan)

(proses)



Mati

Lahir Penduduk Lahir

Mati Penduduk

(proses)

(Keadaan)(proses)

(proses)

(proses)

(Keadaan)

Setelah dapat mendudukan mana unsur yang menjadi “sebab” dan “akibat,
dapat mengetahui jenis akibat yang ditimbulkan oleh sebab, yaitu dapat searah
atau berlawan arah



Mati

Lahir Penduduk Lahir

Mati Penduduk

(proses)

(Keadaan)(proses)

(proses)

(proses)

(Keadaan)

+

-

+

-

Jika hubungan tersebut searah maka tanda panah adalah positif (+), jika
hubungan berlawanan arah tanda panah adalah negatif (-)



Proses penstrukturan selanjutnya adalah merangkai hubungan sebab-akibat
tersebut menjadi sistem tertutup, sehingga menghasilkan simpal-simpal (lops)

GiatMakan Energi

+

- -

+

(-) (-)

Lahir Penduduk

+

+ -

+

(+) (-) Mati



Simpal bersifat (+)

Simpal bersifat (-)

Perilaku percepatan/ 
perlambatan

Perilaku sasaran atas limit ( menuju eksplisit
& menuju implisit




