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"Tidak ada yang tidak berubah  
kecuali  perubahan itu sendiri“

Heracletos (540 - 480 SM)

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka
dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai
jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang 
membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; 
sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan “ (QS An-Naml : 88)



DEFINISI SISTEM

Suatu sistem adalah suatu tatanan yang 
terdiri dari beberapa bagian (subsistem) 
yang berkaitan dan tergantung satu sama
lain dalam upaya mencapai tujuan
bersama (Loomba, 1984)



SISTEM DINAMIK

•Sistem dinamik adalah sistem yang berubah
dari waktu ke waktu (Farlow,et al., 2002). 

•Salah satu tujuan utama dari sistem dinamik
adalah mempelajari perilaku dari
penyelesaian sistem di sekitar titik
setimbang (equilibrium).
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FENOMENA DUNIA NYATA

• Dunia nyata sangat kompleks karena adanya

keterkaitan antar faktor

• Perlu mengidentifikasi dan memisahkan

faktor dominannya

• Mempelajari real world seakan tidak ada batasnya,

• Percobaan tidak dapat diulang karena tidak

mungkin mendapatkan kondisi inisial yang sama

PERLU PENDEKATAN SISTEM



PENDEKATAN SISTEM

•Pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau
masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai
bagian dari suatu sistem.

• Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen
terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap
tujuan sistem. 

•Gagasannya adalah suatu paham sinergi, yakni jumlah
bagian-bagian yang diintegrasikan lebih besar dari
jumlah bagian secara terpisah. 



DEFINISI SISTEM

•Sistem adalah suatu tatanan yang terdiri
dari beberapa bagian (subsistem) yang 
berkaitan dan tergantung satu sama lain 
dalam upaya mencapai tujuan bersama
(Loomba, 1984)



SISTEM DINAMIK

•Sistem dinamik adalah sistem yang berubah
dari waktu ke waktu (Farlow, et al., 2002). 

•Salah satu tujuan utama dari sistem
dinamik adalah mempelajari perilaku dari
penyelesaian sistem di sekitar titik
setimbang (equilibrium).



16

Contoh: EKOSISTEM

• 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

• Perilakunya digambarkan oleh dinamika pertumbuhan dan penurunan
populasi

• Perilaku tersebut disebabkan oleh pasokan makanan, predator dan
lingkungan, yang merupakan semua unsur-unsur sistem tersebut
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Sistem dapat digolongkan pada 2 jenis :

• Sistem terbuka (open system)

• Sistem tertutup (closed system)

Sistem terbuka

sebuah sistem di mana output yang dihasilkan merupakan

tanggapan dari input, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap input

atau

Sistem yang tidak menyediakan sarana koreksi, sehingga

perlakuan koreksi membutuhkan faktor eksternal

Contoh :  jam



Sistem tertutup

Sistem di mana output yang dihasilkan akan merupakan

tanggapan dari input, dan perilaku sistem akan

dipengaruhi output tersebut

atau

Sistem yang menyediakan sarana koreksi di dalam sistem

itu sendiri dalam rangka pencapaian tujuan sistem

Feedback system

Contoh : kulkas, AC
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SYSTEM ANALIST

Orang yang dapat mengidentifikasi sistem (mungkin

sangat kompleks) dan menggambarkan perilaku

sistem dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan

• mengenali sistem

• menentukan tujuan

• mencari faktor-faktor 

• mencari hubungan antar faktor

Menggunakan model dan melakukan simulasi, 

(membutuhkan komputer sebagai alat bantu, kadang-

kadang bersama programmer)



ILUSTRASI :
-6 orang  yang belum pernah tahu gajah dibawa

ke kebun binatang

-Mata ditutup, masing-masing mendeskripsikan

gajah sesuai dengan yang dirabanya

Orang ke 1   ----- memegang badan gajah ----- tembok

Orang ke 2   ----- memegang gadingnya ----- tombak

Orang ke 3   ----- memegang belalainya ----- ular

Orang ke 4   ----- memegang kakinya ----- pohon

Orang ke 5   ----- memegang kupingnya ----- layar

Orang ke 6   ----- memegang ekornya ----- tali



CAUSAL LOOP DIAGRAM
(DIAGRAM LINGKAR SEBAB AKIBAT)
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