
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

DEFINISI & JENIS MODEL 

 

 Model adalah “penyederhanaan dari sesuatu” 

Model mewakili sejumlah objek atau aktivitas  Entitas 

Jenis Model : 

 1) Model Fisik (Physical models) 

 2) Model Naratif (Narrative models) 

 3) Model Grafik (Graphic models) 

 4) Model Matematika (Mathematical models) 

 

Kegunaan Model :  Mudah pengertian 

    Mempermudah Komunikasi 

    Memperkirakan Masa Depan 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL SISTEM UMUM 

 

Sistem Fisik   

C/: Arus Barang di  Supermarket/Toko  

 Arus Material 

 Arus Personel 

 Arus Mesin 

 Arus Uang 

 

Sistem Konseptual   

 Arus Data C/: Arus Data Barang di  Supermarket/Toko  

 

 

Model sistem Konseptual 

 Sistem Lingkatan Terbuka 

 

 Sistem Lingkaran Tertutup 

 

 Pengendalian Manajemen 

 Pengolah Informasi 



Dimensi Informasi  

 Relevansi: berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya 

 Akurasi : berarti informasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan, akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya 

 Ketepatan Waktu : (Tepat waktu), berarti informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. Informasi yang usang tidak akan mempunyai arti lagi 

 Kelengkapan . 

 

 

• Standar 

– Ukuran kinerja yg dpt diterima 

– Dinyatakan secara ideal dlm istilah-istilah yg spesifik 

– Digunakan untuk mengendalikan sistem fisik 

– Terdiri dari : 

• Manajemen 

• Pengolah Informasi 

• Standar 

• Tujuan  

– Sasaran keseluruhan yg ingin dicapai 

– Sistem memiliki 1 atau lebih tujuan 

 

 Management by exception  3 keuntungan & 4 kendala 

 Mengkombinasikan standar dengan output dari pengolahan  

 Manajer terlibat dlm aktifitas yang menyimpang 



 Kemampuan dasar CBIS 

 Faktor Sukses Kritis (Critical Success Factors -CSFs) 

 Kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya 

 Memiliki beberapa CSF 

 Terfokus pada sebagian operasi perusahaan 

 Arus Keputusan 

 Data diolah menjadi informasi dgn pengolah informasi 

 Manajer mengolah informasi menjadi keputusan-keputusan 

 

 

MODEL SISTEM UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 



 

 

Pendekatan Sistem 

Pandangan Umum 

 Pemecahan masalah  

 Respon untuk menekan akibat yang buruk 

 Memanfaatkan peluang untuk keuntungan 

 Keputusan   

 Pemilihan strategi atau tindakan 

 Struktur Masalah :   

 Terstruktur : merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada tiga tahap 

pertama yaitu intelijen, rancangan dan pilihan. Jadi dapat dibuat algoritma, atau aturan 

keputusan, yang memungkinkan masalah diidentifikasi dan dimengerti, berbagai solusi 

alternatif diidentifikasi dan dievaluasi serta solusi dipilih 

 Tak Terstruktur : sebaliknya merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki 

struktur pada tiga tahap simon diatas 

 Semi terstruktur : merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau 

dua tahap simon. 

 



ELEMEN PEMECAHAN MASALAH

 

Langkah Pendekatan SIstem 

Phase I:  Usaha persiapan 

Step 1. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem 

Step 2. Mengenali sistem lingkungan 

Step 3. Mengidentifikasi subsistem perusahaan 

Phase II:  Usaha Definisi 

Step 4. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem 

Step 5. Menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu 

Phase III:  Usaha Solusi 

Step 6. Mengidentifikasi solusi alternatif 

Step 7. Mengevaluasi solusi alternatif 

Step 8.     Memilih solusi terbaik 



Step 9. Menerapkan solusi terbaik 

Step 10.    Membuat tindak lanjut untuk memastikan baahwa solusi itu efektif  

 

Faktor Pribadi yang mempengaruhi pemecahan masalah 

1. Merasakan Masalah 

 Penghindar Masalah (Problem Avoider) 

 Pemecah Masalah (Problem Solver) 

 Pencari Masalah (Problem Seeker) 

2. Mengumpulkan Informasi 

• Gaya teratur (Preceptive Style) 

• Gaya menerima (Receptive Style) 

3. Menggunakan Informasi 

 Gaya Sistematis (Systematic Style) 

 Gaya intuitif (Intuitive Style) 

 

Pendekatan Sistem dalam Perspektif 

 Pendekatan sistem hanyalah akal sehat 

 Pendekatan sistem hanyalah satu cara memecahkan masalah 

 Pendekatan sistem adalah metodologi sistem dasar 

 

Perbandingan antara Tujuan dan Standar 

Tujuan Standar Kinerja 

 

Memenuhi Kebutuhan Pelanggan 

 

Mencapai vol penjualan sedikitnya Rp 25 

Milyar 



Mempertahankan 20% pangsa pasar 

Mempertahankan tingkat pertumbuhan 

tahunan 15%. 

 

Menghasilkan return on investment bagi 

pemilik 

 

Membayar dividen kepada para pemegang 

saham tiap triwulan  

 

Mempertahankan harga saham perusahaan di 

atas Rp 85.000 per saham 

 

Beroperasi secara Efisien 

 

Mewujudkan laba setelah pajak 15% dari 

penjualan 

Mempertahankan rekor hari tanpa 

kecelakaan kerja 

Menjaga turnover pekerja di bawah 10% 

 

Investasi bagi Masa Depan 

 

Investasi sedikitnya 15% dari penjualan 

untuk penelitian dan pengembangan  

 

Mengembangkan Sumber Pasokan 

 

Persediaan yang habis tidak lebih dari 2% 

jenis barang dalam persediaan sepanjang 

tahun 

Menjaga jumlah pesanan yang belum 

terselesaikan kurang dari 5% daru seluruh 

pesanan yang diproses 

Tidak terjadi penutupan pabrik karena 

kekurangan bahan mentah 

 

Beroperasi secara Etis 

 

Berhasil membela perusahaan terhadap 

tuntutan hukum dari pelanggan, pemasok, 

dan pemerintah 

 

 



Standar Kinerja Disediakan untuk  Manajemen dan Pengolah Informasi

 

 



PERUBAHAN DIBUAT DALAM SISTEM FISIK MELALUI ARUS KEPUTUSAN 

 

 

Model Sistem Umum Perusahaan 

 



BOULDING’S HIERARCHY OF SYSTEMS 

 

 

 



No Level Karakteristik Contoh 

1 Kerangka/Framework - Label dan terminology 

- Klasifikasi sistem 

Anatomi, daftar 

geografi, indeks, 

katalog 

2 Sistem Kerja Jam/ 

clockwork system 

- Siklus Aktivitas 

- Aturan dengan mesin sederhana 

- Equilibirium atau seimbang 

Solar system, mesin 

sederhana, system 

keseimbangan 

ekonomi 

3 Kontrol/Sistem 

sibernetika 

- Control diri 

- Timbal balik 

- Transmisi informasi 

Thermostat, 

homeostat, pilot 

4 Keterbukaan - Pemeliharaan diri 

– Pemilihan materi 

- Pemasukan energy 

- Reproduksi 

Sel, bahan , api 

5 Genetik/system social 

genetik 

- Divisi sel 

- Perbedaan dan kesamaan 

- Pertumbuhan berikut blue print 

Tanaman 

6 Hewan - Mobilitas 

- Self-aware 

- Sensor penerima 

- Nervous system 

- Struktur pengetahuan 

Anjing, kucing, gajah, 

lumba-lumba 

7 Manusia - Self konsius 

- Kapasitas produksi 

- Ingatan masa lalu 

Saya, anda 

8 Organisasi sosial - System nilai 

- maksud 

Bisnis, pemerintahan 

9 Tidak diketaui /the 

unknown 

- Inescapabale 

- unknownables 

Metafisis dan 

estetik 

 

1. Frameworks – ini adalah struktur statis. Pada tingkat yang paling dasar, 

semua sistem dijelaskan dalam hal hubungan statis mereka sebelum pindah 

ke aspek dinamis. Struktur statis dapat dijelaskan oleh fungsi, posisi, 

struktur, hubungan dan sebagainya. 

2. Clockworks – ini adalah sistem dinamis sederhana dengan gerakan yang 

telah ditentukan seperti Tata Surya. Sebagian besar sistem yang 

cenderung ke arah ekuilibrium yang dimasukkan pada level ini. 



3. Cybernetics – ini adalah tujuan mencari sistem yang menjaga 

keseimbangan dalam batas-batas tertentu tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk mengatur atau mengubah tujuan. Contohnya adalah 

termostat. 

4. Open System – ini adalah struktur mempertahankan diri yang 

mengandalkan throughput bahan dan energi. Sistem ini diwakili oleh 

bentuk kehidupan uniseluler dan mampu mereplikasisendiri. 

5. Genetik-sosial – ini adalah bentuk-bentuk kehidupan yang kompleks yang 

tidak dapat menerima atau bertindak atasinformasi, tetapi memiliki 

beberapa bentuk pembagian kerja. Contohnya adalah tanaman. 

6. Hewan – ini adalah sistem dengan mobilitas yang lebih besar dan kesadaran 

diri. Mereka memiliki spesialisasireseptor informasi untuk memungkinkan 

penataan dan penyimpanan informasi. 

7. Manusia – manusia dibedakan dari hewan berdasarkan menyadari 

selfawareness mereka.Hal ini memungkinkan mereka untuk merefleksikan 

hidup dan merencanakan untuk itu. 

8. Organisasi sosial – ini adalah sistem yang menugaskan orang-orang ke 

dalam peran. Orang-orang yang dibentuk olehperan yang mereka mainkan 

dan sejarah mereka adalah bagian dari. 

9. Transendental / the unknown – ini adalah tingkat diketahui, hal-hal yang 

lolos dari kami. 
 

 

Penggunaan  Model Sistem Umum 

 Pasar Swalayan (Supermarket) 

 Semua sember daya fisik mengalir melalui sistem fisik tetapi arus utama 

adalah arus material 

 Biro Hukum (Law Firm) 

 


