
1. Seperangkat unsur yang terdiri dari manusia, alat, prosedur dan konsep
yang dihimpun untuk maksud dan tujuan bersama, adalah definisi sistem
menurut :

a. Raymond Mc. Leod c. Gordon B. Davis          

b. Mintzberg d. Henry Fayol

e. Jogianto

2. Sistem yang berisi gagasan atau konsep termasuk klasifikasi sistem, yaitu
:

a. Sistem fisik c. Sistem Alamiah

b. Sistem Probabilistik d. Sistem Abstrak

e. Sistem Deterministik
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3. Daerah yang membatasi antara suatu sistem yang lain atau dengan
lingkungan luarnya disebut :                                                                                    
a. Environment                      c. Boundary                                           

b. Interface                           d. Sub sistem

e. Goal
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Essay

1. Apa yang Anda ketahui mengenai 
karakteristik sistem ?

2. Apa yang Anda ketahui mengenai siklus 
hidup sistem ?

3. Jelaskan dan gambarkan piramida organisasi 
?

4. Jelaskan prinsip pemasaran yang Anda 
ketahui ?


