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DATA 

Menurut McLeod dalam bukunya Yakub (Yakub, 2012: 5)[1] Data adalah deskripsi 
kenyataan yang menggambarkan adanya suatu kejadian (event), data terdiri dari 
fakta (fact) dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. 

 Data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, 
biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali 
untuk pengambilan keputusan (Kumorotomo dan Margono,2010:11). 

 Data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek 
seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang 
direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau 
kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang 
menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan 
material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum 
berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan 
sesuatu yang lebih bermakna (Mulyanto, 2009:15). 

Menurut Kadir (2009:3)[2], Data adalah suatu bahan mentah yang kelak dapat 
diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu yang lebih bermakna. Data inilah yang 
nantinya akan disimpan dalam database”. 

 

http://widuri.raharja.info/index.php?title=Analisa_Sistem_Informasi
http://widuri.raharja.info/index.php?title=Analisa_Sistem_Informasi


Definisi  

 Data :  

 fakta,  

 rangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian,  

 fakta singkat,  

 simbol yang terekam 

 Contoh : umur, nilai test, kode matakuliah, 
nama orang tua, jumlah pasien, warna mobil, 
luas tanah, ukuran sepatu, jenis rambut, harga 
motor 

 



Informasi 

• Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang 
diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga 
mereka mempunyai arti bagi si penerima. 
(Sutarman, 2012:14) 

• Informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti bagi 
yang menerimanya. (Hidayat, 2009:10)[3] 

• Informasi adalah data yang sudah mengalami 
pemrosesan sedemikian rupa sehingga dapat 
digunakan oleh pengunanya dalam membuat 
keputusan. (Sarosa, 2009:12) 

 

http://widuri.raharja.info/index.php?title=Analisa_Sistem_Informasi


Definisi 

 Informasi : 
 Hasil pemrosesan data 
 Data yang terkumpul, terproses dan bermakna 
 Properti terstruktur hasil dari proses data 
 Data yang memiliki arti 
 Data dalam suatu konteks 

 Contoh:  lulusan paling muda periode wisuda 
April, rata-rata IPK lulusan periode wisuda 
Oktober, jadwal kuliah semester genap, 
Peringkat mobil terlaris th 2008, Profil kredit 
motor 5 tahun, KRS, KTB, Slip ATM 



Kualitas informasi 
 Akurat (Accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. 
Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. 
Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai 
penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat 
mengubah atau merusak informasi tersebut. 

 Tepat Waktu (Timelines) 
Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi 
yang sudah usung tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi 
merupakan suatu landasan dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan 
keputusan terlambat maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. 

 Relevan (Relevance) 
Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya, dimana relevansi 
informasi untuk tiap-tiap individu berbeda tergantung pada yang menerima 
dan yang membutuhkan. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal yaitu 
manfaat dan biaya. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya 
lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

 



Dimensi informasi 

Saat para manajer menentukan output yang 
harus disediakan para pengolah informasi, 
mereka mempertimbangkan 4 dimensi 
dasar informasi : 

1. Relevansi. 

2. Akurasi. 

3. Ketepatan waktu. 

4. Kelengkapan. 

 



Sistem pengolahan data 

• Pengolahan data adalah Pengubahan atau 
transformasi simbol-simbol seperti nomor 
dan huruf untuk tujuan peningkatan 
kegunaannya. 

 

• Sistem Pengolahan Data adalah sistem yang 
melakukan pengolahan data. 

– Contoh : sistem pengolahan data penjualan, 
sistem pengolahan data pegawai dll. 

 

 



Tujuan dan Fungsi Pengolahan Data 

Tujuan Pengolahan  Data Untuk mengambil 
informasi asli (data) dan darinya 
menghasilkan informasi lain dalam 
bentuk yang berguna (hasil). 

 



Fungsi dasar Pengolahan Data : 

1. Mengambil program dan data (masukan / 
input) 

2. Menyimpan program dan data serta 
menyediakan untuk pemrosesan 

3. Menjalankan proses aritmatika dan logika 
pada data yang disimpan 

4. Menyimpan hasil antara dan hasil akhir 
pengolahan. 

5. Mencetak atau menampilkan data yang 
disimpan atau hasil pengolahan. 



Yang mana Pengetahuan? 

a. Bahasa kedua yang dikuasai 

b. Jadwal program infotaiment 

c. Sahabat dekatmu 

d. Laporan tahunan 

e. Teman sahabatmu yang belum pernah 
bertemu 

f. cuaca di Berlin saat ini 

g. cuaca di Yogya sekarang 



Yang mana Pengetahuan? 

• Nilai matakuliah peripheral 

• Tanggapan dalam diskusi 

• Solusi bangun pagi 

• Kecepatan putaran harddisk 



Definisi 

 Pengetahuan 
 Hasil internalisasi informasi 

 Informasi yang tersimpan tentang area 
perhatian tertentu 

 Informasi dengan arah atau maksud yang 
mendukung suatu keputusan atau aksi 

 Hasil perkembangan dari hubungan orang dan 
hal yang dipahaminya 

 Hasil dari memahami informasi 



Hubungan 

 Data : Suhu udara di ruang kelas saat ini 20 
°C 

 Informasi : Ruang kelas dingin 

 Pengetahuan:   
– Mahasiswa yang sedang flu sebaiknya 

memakai jaket  atau baju hangat di kelas. 

– Mahasiswa yang kedinginan memakai jaket 

– Mahasiswa membawa jaket ke kelas 



Hubungan 

• Data: nilai PTI = D 

• Informasi : tidak lulus PTI 

• Pengetahuan: hanya bisa mengulang 
tahun depan, semester depan mengambil 
matakuliah lain 



Data, Informasi dan Pengetahuan 

VALUE 

Knowledge 

Information 

Data 

Concepts 

Facts and 

Figures 

Kendal, Simon and Creen, Malcolm.An Introduction to 

Knowledge Engineering. Springer. 2007. 



Sistem Informasi  

  An organized collection, storage, and 
presentation system of data and other 
knowledge for decision making, progress 
reporting, and for planning 
...www.epa.gov/evaluate/glossary/i-esd.htm  

 The organised collection, processing, 
transmission, and dissemination of 
information in accordance with defined 
procedures, whether automated or … 
www.stanlake.co.uk/recruitment-
candidates/recruitment-glossary.php 

http://www.epa.gov/evaluate/glossary/i-esd.htm
http://www.epa.gov/evaluate/glossary/i-esd.htm
http://www.epa.gov/evaluate/glossary/i-esd.htm
http://www.stanlake.co.uk/recruitment-candidates/recruitment-glossary.php
http://www.stanlake.co.uk/recruitment-candidates/recruitment-glossary.php
http://www.stanlake.co.uk/recruitment-candidates/recruitment-glossary.php
http://www.stanlake.co.uk/recruitment-candidates/recruitment-glossary.php
http://www.stanlake.co.uk/recruitment-candidates/recruitment-glossary.php
http://www.stanlake.co.uk/recruitment-candidates/recruitment-glossary.php


 A system that provides for data collection, 
storage and retrieval; facilitates the 
transformation of data into information and the 
management of both data and information. An 
information system comprises hardware, 
software (DBMS and applications), the 
database(s), people and procedures. 
www.cs.uiowa.edu/~jni/courses/DatabaseMana
gementSystem/presentation/keyTermsChap06.d
oc  

http://www.cs.uiowa.edu/~jni/courses/DatabaseManagementSystem/presentation/keyTermsChap06.doc
http://www.cs.uiowa.edu/~jni/courses/DatabaseManagementSystem/presentation/keyTermsChap06.doc
http://www.cs.uiowa.edu/~jni/courses/DatabaseManagementSystem/presentation/keyTermsChap06.doc


Sistem informasi 

 Sistem informasi membantu manusia 
dalam mengambil keputusan untuk 
kepentingan organisasi. 

 Bagaimana caranya? 
 Organisasi mempunyai kumpulan data 

 Kumpulan data disimpan, diatur dan diproses 

 Hasil proses kumpulan data menghasilkan 
Informasi atau pengetahuan 



Awalnya adalah Data 

 Kumpulan data : 

 Data transaksi penjualan : harga barang, nama 
barang, jumlah barang, pembeli, tanggal jual 

  Data transaksi pembelian: jenis barang, nama 
barang, jumlah barang, distributor, harga beli, 
tanggal beli 

  Data karyawan: nama, alamat, gaji, jabatan, 
jam lembur, unit, tanggal lahir 

 



 Data dan Proses 

 Data berelasi dengan proses 

 Proses jual barang: nama barang yang dijual, harga 
barang, tanggal jual, jumlah barang, nama kasir 

 Proses beli barang: nama distributor, nama barang 
yang dibeli, harga beli, tanggal beli, jumlah barang, 
jenis barang, nama petugas gudang 

 Proses hitung gaji : nama karyawan, jam lembur, 
standar gaji, PPH, tunjangan, potongan pensiun 



Data dan Informasi 

 Hasil Proses data : 

 Nota penjualan 

 Bukti pembayaran 

 Slip gaji bulanan 

 Hasil proses ini adalah INFORMASI 



Data dan Pengetahuan 

 Gudang data : 
 Kumpulan data dalam jumlah besar hasil 

pengumpulan data bertahun-tahun 

 Dianalisis untuk menghasilkan prediksi 

 Contoh : 
 Transaksi Penjualan: Setiap akhir tahun selama 

5 tahun berturut-turut penjualan makanan 
ringan meningkat bertepatan dengan Natal dan 
Tahun baru 



Data dan Pengetahuan 

 Contoh : 

 Persediaan alat tulis untuk bulan Juli-Agustus 
rata-rata 2 kali persediaan bulan sebelum dan 
sesudah. 

 Pada umumnya pembeli  lebih banyak membeli 
kebutuhan keluarga bulanan daripada produk 
fashion 



Menata Data 

 Menemukan Rangkaian Proses dalam 
organisasi 

 Menentukan siapa yang terlibat di dalam 
rangkaian proses 

 Menentukan data yang mengalir dari 
proses ke proses 

 Menentukan repositori data dalam 
rangkaian proses 



Menata Data 

 Menentukan tipe data dan format data 

 Menentukan Data yang unik  

 Menambahkan data lain untuk proses 
membaca, mencari, menghubungkan 

 Membentuk kumpulan data yang 
bergantung → tabel 

 Menentukan hubungan antar tabel melalui 
data tertentu 



Database 

 Satu atau sekumpulan tabel-tabel yang 
saling berelasi satu sama lain 

 Menghasilkan informasi dan pengetahuan 
melalui relasi-relasi antar tabel yang 
ditentukan  

 Menjadi bagian sangat penting dalam suatu 
sistem informasi 



Data, Informasi dan Pengetahuan  

• Konteks: Rumah Sakit 

• Data : nama pasien, nama obat, takaran, 
tanggal 

• Informasi: Rekam medis, kartu berobat, 
jadwal praktek dokter, petunjuk arah, daftar 
pasien rawat inap 

• Pengetahuan: diagnosis, perawatan, diet 
makanan, resep 



Latihan 

 Tentukan sekumpulan data dalam konteks 
SUPERMARKET 

 Tentukan informasi yang dapat dihasilkan 

 Tentukan pengetahuan yang didapat  



Siklus iformasi 

Data yang diolah melalui suatu 
model menjadi informasi, 
penerima informasi kemudian 
menerima informasi tersebut, 
membuat suatu keputusan dan 
melakukan tindakan, sehingga 
menghasilkan suatu tindakan 
yang lain yang membuat 
sejumlah data kembali. Data 
tersebut diinput, diproses 
kembali lewat suatu model dan 
seterusnya hingga membentuk 
suatu siklus. Siklus ini oleh John 
Burch disebut dengan nama 
siklus informasi (information 
cycle). 



Sumberdaya informasi 

• data dan informasi merupakan Sumber Daya 
Informasi  (SDI) utama 

• Selain itu SDI mencakup pula perangkat keras, 
peripheral, perangkat lunak, para spesialis informasi, 
dan para pemakai informasi. 

• SDI harus dikelola dengan baik . 
• Mengelola data (input) dengan bantuan komputer 

berarti mengelola informasi (output) yang dimiliki 
Ketika manajer menyadari bahwa informasi sebagai 

suatu sumberdaya strategis, mereka menetapkan 
berbagai kebijakan untuk menerapkan sumberdaya 
tersebut secara strategis dan menindaklanjutinya. 

Sehingga akan memberikan keyakinan bahwa 
kebijakan tersebut dijalankan. 
 



Aktivitas tersebut dinamakan dengan manajemen 
sumberdaya informasi (information resources 
management – IRM). 

IRM merupakan konsep yang mengintegrasikan 
konsep-konsep keunggulan kompetitif lain, yaitu 
CIO, SST, SPIR, dan end-user computing. 

Dengan demikian IRM memberikan kerangka kerja 
bagi pemanfaatan komputer yang efektif. 

pengelolaan informasi dengan mengelola 
sumberdaya informasi akan menghasilkan 
informasi (information processor). 

information processor membutuhkan jenis 
sumber daya informasi 
 



Jenis sumberdaya informasi 

1. Perangkat keras komputer (Hardware) 

2. Perangkat lunak komputer (Software) 

3. Spesialis informasi 

4. Pemakai  

5. Fasilitas 

6. Database 

7. Informasi 
 



1.A. Teknologi Perangkat Keras 
(HARDWARE): 

 

Alat Output 



4 macam bentuk output 

• Tulisan: huruf, kata, angka, karakter 
khusus dan simbol-simbol lain. 

• Image: bentuk grafik atau gambar 

• Suara: musik atau omongan 

• Machine readable form 



Alat output dapat berbentuk: 

• Hard copy device  

 alat yang digunakan untuk mencetak 
tulisan(kata, angka, karakter khusus dan 
simbol lain) serta image (grafik atau 
gambar) pada media hard (keras) misal: 
kertas atau film 



• Soft copy device  

 alat yang digunakan untuk mencetak 
tulisan(kata, angka, karakter khusus dan 
simbol lain) serta image (grafik atau 
gambar) pada media soft (lunak) berupa: 
signal elektronik 



• Drive device  

 alat yang digunakan untuk merekam 
simbol dalam bentuk yang hanya dapat 
dibaca oleh mesin (machine readable 
form) pada media seperti disk magnetik 
atau tape magnetik 

 memiliki fungsi ganda, sebagai alat 
output maupun alat input. 



Jenis Hard copy device 

• Printer 

 - impact printer 

 - nonimpact printer 



Jenis Soft Copy Device 

• Video Display (Visual Display Terminal) 

• Flat panel display (Liquid Crystal Display) 

• Speaker 

 



Jenis Drive Device 

• Disk Drive 

• Tape Drive 

 



1.B. Teknologi Perangkat Keras 
(HARDWARE): 

• Alat Pemroses 

 



• Alat pemrosesan instruksi-instruksi 
program 

• Isi dari alat pemroses: 

• CPU (Central Processing Unit)  

 dan Main Memory 

 

 



• CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-
instruksi program 

• Pada komputer mikro disebut Microprocessor 

• CPU terdiri CU dan ALU 

 CU   = Control Unit 

 ALU = Aritmetic and Logic Unit 

 

CPU mempunyai beberapa simpanan yang 
berukuran kecil disebut register 



Control Unit: 
Mengatur kapan alat input menerima data, kapan 

data diolah dan kapan alat input ditampilkan 
Tugas:  
Membawa data dari alat input ke main memory 
Mengambil data dari main memory untuk diolah 
Bila ada instruksi untuk perhitungan 

aritmatika/perbandingan logika, control unit 
mengirim instruksi tersebut ke ALU 

Hasil dari pengolahan data dibawa oleh control unit 
ke main memory untuk disimpan. 



Alat 

Input 

CPU 

CU 

ALU 

 

Register  

Main Memory 

RAM 

ROM 

Alat 

Output 



• ALU: melakukan semua perhitungan 
aritmatika/matematika sesuai dengan 
instruksi program  

• Alu merupakan operasi aritmatika dengan 
dasar pertambahan  

• Pengurangan, perkalian dan pembagian 
dilakukan dengan dasar penjumlahan 



• Register 

• Merupakan simpanan kecil yang 
mempunyai kecepatan lebih cepat 5-10 
kali dibanding dengan kecepatan 
perekaman atau pengambilan data di 
Main Memory 

 



• Register: 

• Tempat penyimpanan sementara 

• Digunakan untuk menyimpan instruksi-
istruksi dan data yang sedang diproses 

• Sedang instruksi-instruksi dan data 
lainnya yang menunggu giliran untuk 
diproses masih disimpan di Main Memory  



• Main Memory  

• Disebut juga main storage 

• Merupakan sekumpulan kotak-kotak yang 
menyimpan informasi baik berupa data 
maupun instruksi 

• Tiap-tiap lokasi dari kotak ditunjukkan oleh 
suatu adress 

• Ukuran: 1kb = 1024 byte, 1 Mb=1024 kb,  

 1 Gb=1024 Mb  
 



• Randoom Access Memory (RAM) 

• Merupakan memory yang dapat diakses (atau diisi 
kembali dan diambil isinya) 

• RAM: 

   -Input storage     =menampung input 

 -Program storage=menyimpan instruksi   

     program yang akan diproses 

   -Working storage=menyimpan data yang akan 
diolah  

   - Output Storage=menampung hasil akhir dari 
pengolahan data yang akan ditampilkan  ke output 

  

 



• ROM (Read Only Memory) 

• Memory yang hanya dapat dibaca 

• Programmer tidak bisa mengisi sesuatu 
kedalam ROM 

• Isi ROM sudah diisi pabrik pembuat-
pembuat operating system (program-
program pokok yang diperlukan 
subsistem komputer) 

 



• Isi keyboard 

• Bootstrap program (booting) 

• Karakter di layar 

• Cold booting = botstrap program dari 
keadaan listrik komputer mati 

• Warm booting=boostrap program dari 
keadaan listrik komputer hidup 
(Ctrl+Alt+Del) 



• ROM tidak boleh hilang atau rusak 

• ROM sifatnya non volatille (tidak hilang 
bila listrik dimatikan) 



1.C. Teknologi Perangkat Keras 
(HARDWARE): 

• Simpanan Luar 

 



• Main memory di dalam alat pemroses merupakan 
simpanan berkapasitas tidak begitu besar, sifatnya 
non volatile. 

• Perlu Simpanan berkapasitas besar dan non volatile 
(kita sebut External Memory)-Mass Storage 

• Dapat digolongkan dalam DASD dan SASD 
• DASD: Direct Access Storage Device (Alat Simpanan 

Pengaksesan Langsung) 
• SASD: Sequential Access Storage Device 
 (Alat Simpanan Pengaksesan Urut) 



Perbandingan Main Memory, DASD dan SASD  

Main  

Memory 

DASD 

SASD 

Waktu 

Pengaksesan 

Lebih Lambat 

Kapasitas 

Lebih Besar 

dan Harga Per 

Bit Informasi 

yang direkam 

Lebih Murah 



Sequential Acces Storage Device 

• 1. Kartu Plong/kartu pon/punch card 

  untuk sensus di AS th 1890 pertama kali 

 2. Pita Kertas/paper tape 

  umumnya lebar 2 ½ cm (1 inchi). 

  Posisi pelubangan di pita kertas  menggunakan    

           kombinasi dari 5 baris lubang atau 8 baris lubang. 

 -   Posisi Lubang ini disebut Channel. 

 -   Data direkam pada pita kertas dengan  

        menggunakan alat pengeplong pita kertas  

        (paper tape punch). 

    -   Data dapat dibaca ke komputer melalui pembaca pita   

        kertas (paper tape reader) 



Pita Magnetik 

• Telah banyak digunakan sejak 1950 di komputer 
UNIVAC 

• Dibuat dari pita plastik tipis yang dilapisi dengan 
lapisan magnet iron-oxide berwarna merah 
kecoklatan 

• Reel to Reel Tape: pita magnetik utk komputer besar 

• Catridge Tape: pita magnetik untuk komputer mini 

• Cassette Tape untuk komputer mikro 



Direct Acces Storage Device 

Magnetic Disk (piringan/disk magnetik): 
simpanan luar yang terbuat dari satu atau lebih 
piringan yang bentuknya seperti piringan hitam 
yang terbuat dari metal atau dari plastik dan 
permukaannya dilapisi dengan lapisan magnet 
iron-oxide. 

Disk Magnetik satu piringan saja terbuat dari 
plastik: floppy disk (micro dan mini disk) 

Banyak piringan terbuat dari metal: hard disk. 
Optical Disk – perekaman data dengan cara 

pembakaran dibaca lewat optic di CD ROM 
(Compact Disk-Read Only Memory). 
 



2. Teknologi Perangkat Lunak 
(Software) 





Kategori Perangkat Lunak 

• Perangkat Lunak Sistem Operasi (Operating 
System): Program yang ditulis untuk 
mengendalikan dan mengkoordinasi 
kegiatan dari sistem komputer. 

• Perangkat Lunak Bahasa (Language 
Software): Program yang digunakan untuk 
menterjemahkan instruksi-instruksi yang 
ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam 
bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh 
komputer 

• Perangkat Lunak Aplikasi (Application 
Software): Program yang ditulis dan 
diterjemahkan oleh language software untuk 
menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. 
 



Perangkat Lunak  

Aplikasi 

Perangkat Lunak  

Bahasa 

Sistem Operasi 

Perangkat Keras 

Hubungan Perangkat Lunak dengan Perangkat Keras 



Operating System 

• OS: merupakan program yang ditulis untuk 
mengendalikan dan mengkoordinasikan 
kegiatan dari sistem komputer 

• OS berfungsi seperti manajer dalam 
perusahaan. 

• Bertanggung jawab mengendalikan dan 
mengkoordinasikan semua operasi kegiatan 
peruasahaan secara efektif dan efisien 

• Istilah lain: Monitor, Executive, Supervisor, 
Controller atau Master Control Program. 

• Operating System terdiri dari: Control 
Program dan Operating Systems Service 



• A. Control Program: 
  Control Program umumnya  sebagian 

disimpan di main memory tepatnya di ROM. 
Sebagian control program yang lain tersimpan di 
disk yang disebut Disk Operating System (DOS). 

 
 B. Operating System Service 
  Fasilitas sejumlah program yang dirancang 

untuk menyederhanakan operasi proses dari 
suatu program aplikasi yang dibuat oleh pemakai 
komputer: Text Editor, Loader, Linkage Editor, 
Debugger, dan Command. 

 
 



Language Software 

• Merupakan program khusus yang sudah 
disediakan oleh pabrik komputer atau sudah 
dibuat oleh perusahaan perangkat lunak 
yang digunakan untuk mengembangkan 
program aplikasi. Program ini berfungsi 
sebagai penterjemah antara program yang 
ditulis dengan bahasa awam sehari-hari 
menjadi bahasa mesin (machine language) 
yang dimengerti oleh komputer. 

• LS dapat dikategorikan: Assembler, Compiler, 
Interpreter (Basic, Fortran, Cobol, Pascal, C) 



Application Software 

• Program yang ditujukan untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan 
dalam aplikasi tertentu. 

• Ada dua cara untuk memperolehnya: 

 - membuat sendiri 

 - membeli 

• Contohnya: Software for Small Business 
        Microsoft Project 2003 

        Accounting MYOB, dsb 

     



3. SPESIALIS INFORMASI 

• Istilah spesialis informasi digunakan 
untuk menggambarkan pegawai 
perusahaan yang sepenuh waktu 
bertanggung jawab mengembangkan dan 
memelihara sistem berbasis komputer, yg 
terdiri dari : 

 



• - Analis Sistem 
- Pengelola Database 
- Spesialis Jaringan 
- Pemakai 
- Programmer 
- Operator 
- Komputer 

 



4. PEMAKAI (USER) 

• Pemakai terdiri dari pemakai awam (end 
user)  dan administrator sistem: 

• End User Computing (UEC)  adalah 
pengembangan seluruh atau sebagian 
sistem berbasis komputer oleh pemakai 
(user). EUC berkembang karena beberapa 
alasan yaitu meningkatnya pengetahuan 
tentang computer, antrian jasa informasi, 
perangkat keras yang murah, perangkat 
lunak. 

 



Administrator system: 

• Merancang dan melakukan instalasi 
hardware dan software 

• Mendefinisikan dan megidentifikasikan 
atribut yang digunakan oleh user 

• Melakukan dokumentasi konfigurasi 
sistem 

• Menjaga tingkat keamanan instalasi 
komputer 

• Melakukan tuning kinerja sistem 
komputer 

 



• Meyakinkan infrastruktur dan jaringan 
komputer dalam keadaan baik 

• Melakukan backup dan restore 

• Menjawab masalah teknis dan 
memecahkan masalah 

• Melakukan audit software dan hardware 

• Mengidentifikasi ancaman dan tanggap 
terhadap isu yang berhubungan dengan 
system 

 



BRAINWARE 

• Brainware adalah manusia yang terlibat 
dalam mengoperasikan serta mengatur 
sistem di dalam komputer. Diartikan juga 
sebagai perangkat intelektual yang 
mengoperasikan dan mengeksplorasi 
kemampuan dari Hardware maupun 
Software. 

 



• Brainware termasuk bagian penting dari 
sebuah sistem komputer. Hardware tidak 
dapat bekerja tanpa adanya Software, 
sedangkan Software dan Hardware tidak 
dapat bekerja tanpa adanya Brainware. 
Jadi 3 komponen ini saling terkait dan 
saling membutuhkan. 

 



• Konsep Hardware – Software – Brainware 
adalah merupakan konsep Tri Tunggal yang 
tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. 
Untuk tahap pertama, manusia harus 
memasukkan program terlebih dahulu ke 
dalam komputer. Setelah program tersimpan 
di dalam komputer, maka komputer baru 
bisa bekerja untuk membantu manusia di 
dalam menyelesaikan persoalan ataupun 
pekerjaannya. 



5. FASILITAS 

• Fasilitas adalah prasarana atau wahana 
untuk melakukan atau mempermudah 
sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap 
sebagai suatu alat. fasilitas biasanya 
dihubungkan dalam pemenuhan suatu 
prasarana umum yang terdapat dalam 
suatu perusahaan-perusahaan ataupun 
organisasi tertentu. 

 



6. DATABASE 

• (Database) adalah sekumpulan data yang 
terintegrasi yang diorganisasi untuk 
memenuhi kebutuhan pemakai untuk 
keperluan organisasi 



7. INFORMASI 

• Jaringan computer dan komunikasi data, 
Informasi, Seiring dengan berkembangnya 
teknologi komputer yang memiliki 
kemampuan proses yang lebih cepat, 
maka muncul konsep SIM yang menyadari 
bahwa aplikasi komputer harus 
diterapkan untuk tujuan utama 
menghasilkan informasi manajemen 
disetiap area fungsional dan level 
aktivitasnya 



• para manajer organisasi (perusahaan) 
memutuskan untuk menggunakan 
informasi dalam mencapai keunggulan 
kompetitif, dan mereka harus menyadari 
tiap elemen tersebut sebagai sumberdaya 
informasi. 

 



• Beberapa perusahaan/organisasi yang 
menggunakan komputer, akan 
menempatkan tanggung jawab 
pengelolaan informasi pada suatu unit 
khusus yang terdiri dari para spesialis 
informasi. Unit tersebut dikelola oleh 
seorang manajer yang berstatus wakil 
direktur. 

 



• Istilah CEO (chief executive officer) adalah 
orang yang memiliki pengaruh paling kuat 
dalam operasi perusahaan, dan umumnya 
memiliki jabatan direktur utama atau 
ketua dewan direksi. Selain itu juga 
dikenal istilah CFO (chief financial officer), 
COO (chief operating system), dan CIO 
(chief information officer). 

 



• Istilah CIO mempunyai pengertian lebih 
dari sekedar sutu gelar. CIO adalah 
manajer jasa informasi yang 
menyumbangkan keahlian manajerialnya 
tidak hanya untuk memecahkan 
masalahyang berkaitan dengan 
sumberdaya informasi tetapi juga 
berbagai bidang lain dari operasi 
perusahaan/organisasi. 

 



• Seorang manajer jasa informasi dapat 
berperan sebagai CIO paling tidak dengan 
mengikuti saran-saran berikut : 

1 Alokasikan waktu untuk bisnis dan 
pelatihan bisnis. Pelajari bisnisnya, bukan 
hanya teknologinya. 

2 Membangun kemitraan dengan unit-unit 
bisnis dan manajemen lini. Jangan 
menunggu hingga diundang. 

 



3 Fokuskan pada perbaikan proses dasar 
bisnis. 

4 Jelaskan biaya-biaya information systems 
(IS) dalam istilah-istilah bisnis. 

5 Bangun kepercayaan dengan memberikan 
jasa IS yang dapat diandalkan. 

6 Jangan bersifat defensive. 

 



• Ketika perusahaan semakin banyak 
memperoleh sumberdaya informasi dan 
tersebar diseluruh perusahaan, tugas 
manajemen sumberdya informasi 
menjadi lebih rumit. Tanggung jawab 
manajemen tidak hanya berada pada 
pundak CIO, tetapi juga pada semua 
manajer dalam perusahaan tersebut. 

 


