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 Haag & Keen (1996)
Seperangkat alat yang membantu Anda bekerja 
dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang 
berhubungan dengan pemrosesan informasi

 Martin (1999)
Tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 
(perangkat keras dan perangkat lunak) yang 
digunakan untuk memroses dan menyimpan 
informasi, namun juga mencakup teknologi 
komunikasi untuk mengirimkan informasi



 Williams & Sawyer (2003)
Teknologi yang menggabungkan komputasi 
(komputer dengan jalur komunikasi 
berkecepatan tinggi yang membawa data, 
suara dan video

 Teknologi informasi adalah gabungan antara 
teknologi komputer dan teknologi 
komunikasi



 Teknologi Komputer
Teknologi yang berhubungan dengan komputer. 
 Komputer: mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh 

program, digunakan untuk mengolah data menjadi 
informasi. 

 Program: deretan instruksi yang digunakan untuk 
mengendalikan komputer untuk bertindak sesuai yang 
dikehendaki 

 Data: Bahan mentah bagi komputer
 Informasi: Bentuk data yang sudah diolah sehingga 

menjadi bahan yang berguna untuk pengambilan 
keputusan
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 Teknologi Komunikasi/Telekomunikasi
Teknologi yang berhubungan dengan 
komunikasi jarak jauh



 Teknologi Masukan (Input Technology)
Berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke 
dalam sistem komputer.
Cth: keyboard, mouse

 Teknologi Mesin Pemroses (Processing Machine)
Lebih dikenal dengan CPU (central processing unit), 
mikroprosesor, atau prosesor. Merupakan bagian dalam 
sistem komputer yang menjadi pusat pengolahan data 
dengan cara menjalankan program  yang mengatur 
pengolahan tersebut.
Cth: pentium, AMD 





 Teknologi Penyimpan
 Memori Internal: pengingat sementara bagi data, 

program, dan informasi ketika proses pengolahannya 
dilaksanakan oleh CPU

Cth: ROM (read-only) & RAM (random access)

 Memori Eksternal: menyimpan data secara permanen 
(sekalipun tidak mendapat aliran listrik)

Cth: hard disk, disket, flash disk





 Teknologi Keluaran (output technology)
Teknologi yang berhubungan dengan segala piranti 
yang berfungsi menyajikan informasi hasil 
pengolahan sistem.
Cth: monitor, printer

 Teknologi Perangkat Lunak (software)
Dikenal juga sebagi program/aplikasi yang 
digunakan untuk mengendalikan komputer sesuai 
dikehendaki.
Cth: Microsoft Word untuk pengolah kata





 Sistem Teknologi Informasi
Sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi 
informasi.

 Komponennya:

 Perangkat Keras (hardware)

Tampak secara fisik (komputer, printer, dll)

 Perangkat Lunak (software)

Berupa aplikasi/program

 Manusia (brainware)

Pemakai, pemelihara dan pembuat sistem (cth: programmer)
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