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Modul 1: Pendahuluan 

 

Sub Pokok bahasan : 1.1 Pengertian / Defenisi Teknologi Informasi 

   1.2 Komponen Teknologi Informasi 

   1.3 Klasifikasi Teknologi Informasi 

 

Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 

menguraikan pengertian dasar teknologi informasi dengan 

ketepatan 100%, menyebutkan komponen-komponen yang 

membangun teknologi informasi, dan mampu menguraikan 

klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsi, jenis data yang 

diolah, dan berdasarkan ukuran komputer. 

 

Gambaran Singkat : Pada perkuliahan ini akan dibahas mengenai pengertian teknologi 

komponen-komponen yang membangun sebuah sistem teknologi 

informasi, dan pengelompokan teknologi informasi berdasarkan 

fungsi, jenis data yang diolah, dan berdasarkan ukurannya. 
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1.1 Pengertian / Defenisi Teknologi Informasi 

 

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi informasi? Apakah teknologi informasi itu identik 

dengan komputer? Pertanyaan ini sering diutarakan dan untuk menjawabnya diperlukan pemahaman 

mengenai teknologi informasi itu sendiri. 

Teknologi informasi (Information Technology) biasa disingkat TI, IT atau infotech. Dalam Oxford English 

Dictionary (OED2) edisi ke-2 mendefenisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan 

bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau 

usaha. Menurut Haag dan Keen (1996), Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu 

anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi. Menurut Martin (1999), Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan 

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Sementara 

Williams dan Sawyer (2003), mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang 

menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa 

data, suara, dan video. 

Dari defenisi di atas, nampak bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi 

komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi 

merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. 

Teknologi komputer merupakan teknologi yang berhubungan dengan perangkat komputer seperti 

printer, pembaca sidik jari, CD-ROM, Prosesor, disk, dan lain-lain. Komputer merupakan mesin 

serbaguna yang dapat digunakan untuk keperluan pengolahan data apa saja menjadi informasi yang 

berguna. Hal ini dimungkinkan karena komputer dapat dikendalikan oleh program yang terdiri atas 

sederetan instruksi. Komputer akan bertindak sesuai instruksi yang diterimanya dari program. Dengan 

kata lain komputer akan bertindak sesuai keinginan pembuat program. 

Teknologi komunikasi atau telekomunikasi merupakan teknologi komunikasi jarak jauh. Termasuk 

teknologi telekomunikasi yang kita gunakan sehari-hari adalah telepon, televisi, radio, handy-talky, 

handphone. Dikatakan sebelumnya bahwa teknologi informasi merupakan konvergensi antara 

teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, saat ini teknologi telekomunikasi yang disebutkan 

di atas telah dapat digunakan untuk menghubungkan sejumlah komputer. Sehingga beberapa 

komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Inilah makna dari kata “konvergensi” di 

atas. 

1.2 Komponen Teknologi Informasi 

Komponen teknologi informasi merupakan sub sistem yang terbentuk sehubungan dengan 

penggunaan teknologi informasi. Untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi, umumnya 

dibutuhkan setidaknya tiga komponen utama; perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), dan manusia (brainware). Untuk perangkat telekomunikasi diasumsikan termasuk dalam 

komponen hardware.  
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Perangkat keras disini merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. 

Contoh perangkat keras disini misalnya, monitor, keyboard, mouse, printer, harddisk, memori, 

mikroprosesor, CD-ROM, kabel jaringan, antenna telekomunikasi, dan lain-lain. Untuk teknologi 

perangkat keras akan dibahas lebih mendalam pada Bab 3 dan 4. 

Perangkat lunak disini merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus. Perangkat lunak 

dapat dibagi menjadi tiga; perangkat lunak sistem, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan 

perangkat lunak aplikasi.  

Perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol 

semua perangkat keras sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan 

kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Perangkat lunak sistem lebih dikenal dengan sebutan 

sistem operasi. Misalnya: Sistem Operasi Windows, Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD. Perangkat lunak 

bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program 

aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya: Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo 

Assembler, Java. Sementara perangkat lunak aplikasi merupakan program jadi siap pakai yang dibuat 

untuk keperluan khusus. Misalnya untuk keperluan multimedia ada perangkat lunak Jet Audio, 

Windows Media Player, WinAmp, Real Player. Untuk keperluan aplikasi perkantoran ada Microsoft 

Office dan Open Office yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti 

pengolahan kata, angka, data, dan presentasi. Untuk lebih lengkapnya topik perangkat lunak ini akan 

dibahas lebih detail pada Modul 5. 

Sementara brainware atau orang marupakan pengguna, pemelihara, pembuat sistem teknologi. Tanpa 

komponen ini perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa.  

1.3 Klasifikasi Teknologi Informasi 

Komputer yang ada saat ini oleh beberapa pakar bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut 

pandang, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan data yang diolahnya, berdasarkan ukurannya, dan 

berdasarkan generasinya. Untuk klasifikasi berdasarkan generasinya akan dibahas lebih detail pada 

Modul 3. 

1.3.1 Klasifikasi Menurut Fungsi Sistem 

Berdasarkan fungsinya komputer dibagi menjadi dua kategori, komputer dengan tujuan khusus 

(special purpose computer) dan komputer dengan tujuan umum (general purpose computer). 

Special Purpose Computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-

tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program 

komputer telah disediakan di dalamnya. Jenis komputer ini dapat berupa komputer digital atau 

analog. Jenis komputer ini banyak dikembangkan untuk pengendalian otomatis pada proses industri, 

untuk tujuan militer atau navigasi di kapal selam dan pesawat, untuk bidang diagnosis di kedokteran, 

dan sebagainya. 
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Gambar 1. 1. Komputer special purpose 

 

General Purpose Computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah. Dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam program 

dan permasalahan yang berbeda seperti pengolahan kata, grafis, permainan, multimedia, dan lain-lain. 

Yang termasuk dalam jenis komputer ini adalah PC (Personal Computer) yang biasa digunakan di 

rumah, kantor atau sekolah. 

1.3.2 Klasifikasi Menurut Data yang Diolah 

Berdasarkan data atau sinyal masukan yang diolah,  komputer dapat dibedakan menjadi komputer 

analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Output yang dihasilkan oleh komputer analog, digital, 

dan hybrid ini dapat berupa data analog, digital, atau keduanya, yaitu analog sekaligus digital. 

Komputer analog digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan (continuous) bukan 

berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, 

dan lain-lain. Output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau pengendalian (control) 

sebuah mesin. Komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, 

penyulingan minyak, atau rumah sakit untuk memantau denyut jantung. Kelebihan jenis komputer ini 

adalah pada kecepatan yang dimilikinya dalam menerima data dalam besaran fisik dan langsung 

mengolah data tersebut tanpa harus melalui proses konversi. Keluaran yang dihasilkan biasanya dalam 

bentuk grafik. Kekurangan yang dimilikinya terletak pada ketepatan yang dimilkinya masih lebih 

rendah dibanding jenis komputer digital. 
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Gambar 1. 2. Komputer medis untuk memantau jantung 
 

Komputer digital digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini 

biasa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik, comtohnya PC yang banyak digunakan orang. 

Keunggulan komputer digital adalah tingkat ketepatannya yang lebih tinggi dibanding komputer 

analog, dapat menyimpan data, dapat melakukan operasi logika, data yang disimpan dapat dikoreksi, 

output yang dihasilkan dapat berupa angka, huruf, grafik, atau gambar. 

Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Karena 

digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih 

tepat dari komputer analog. 

1.3.3 Klasifikasi Menurut Ukuran 

Saat ini ukuran fisik sebuah komputer tidak dapat dijadikan cerminan kapasitas dan kemampuannya. 

Ukuran komputer mikro bahkan notebook saat ini melebihi kemampuan dan kecepatan komputer 

mini yang ada pada tahun 70-an. Perbandingan dapat saja dilakukan tetapi sesuai pada masa dan 

generasi yang sama. 

Selain bentuk fisik sebuah komputer, kemampuannya dapat diukur dari kapasitas memori, kapasitas 

penyimpanan (harddisk), dan kecepatan prosesor yang dimilikinya. Untuk itu berdasarkan ukurannya 

komputer dapat dibedakan atas komputer super (super computer), komputer besar (large computer), 

komputer menengah (medium computer), komputer kecil (small computer), komputer mini (mini 

computer), dan komputer mikro (micro computer). Semakin besar ukuran komputer semakin besar 

kapasitas memorinya, kapasitas penyimpanannya, jumlah prosesornya. 

Super computer  

Super computer adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Bisa digunakan 

untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks, misalkan untuk peramalan 

cuaca dan oerancangan roket. Diantara jenis komputer super yang terkenal adalah Cray (buatan Cray 

Research, Inc.) dan IBM ASCI White (buatan IBM / International Business Machine). Salah satu buatan 
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IBM ini kini digunakan oleh Depertemen Energi Amerika Serikat untuk melakukan simulasi pengujian 

nuklir. Komputer ini memiliki 8192 prosesor yang dapat memproses 12,3 trilyun instruksi per detik, 

memakan tempat seluas 1200 kaki kuadrat (William dan Sawyer, 2003).  

Pada tahun 2002 ASCI White atau biasa juga disebut “Pacific Blue” merupakan komputer super 

tercepat di dunia. Adapun komputer super tercepat kedua dibuat oleh Intel. 

      

Gambar 1. 3 Komputer super IBM ASCI White dan Cray-1 
Komputer Besar 

Komputer besar biasa juga disebut mainframe merupakan jenis komputer yang digunakan pada 

perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Perusahaan 

komputer yang menjadi pemain utama pada kelas komputer ini adalah IBM, Fujitsu, dan Unisys. 

Contoh jenis mainframe yang terkenal adalah IBM S/390 Paralel Enterprise Server.  

 

Gambar 1. 4. Mainframe IBM S/390 
Komputer Menegah 

Komputer ini disebut juga medium-scale mainframe computer. Komputer jenis ini dapat mempunyai 

bermacam-macam alat input dan output. Biasanya komputer ini digunakan untuk komunikasi data 

dengan ratusan hingga ribuan terminal yang tepisah dari komputer pusatnya 

Komputer Kecil 

Komputer ini disebut juga small-scale mainframe computer. Komputer jenis ini banyak digunakan 

untuk multiprogramming, multiprocessing dan virtual storage. 

Komputer Mini 
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Komputer mini atau mini computer sering juga disebut Midrange, biasa digunakan pada perusahaan-

perusahaan skala menengah sebagai server. Vendor-vendor terkenal yang memproduksi jenis ini 

antara lain DEC, IBM, Hewlett Packard, dan Data General. Contoh mainframe yang terkenal adalah IBM 

AS/400. 

Komputer ini bersifat multiuser. Sebuah komputer mini dapat mempunyai beberapa terminal yang 

dapat digunakan bersama-sama. Tiap terminal dapat ditempatkan terpisah dengan komputer 

pusatnya. Komputer mini merupakan komputer pertama yang diterapkan pada aplikasi pengendalian 

proses produksi, riset laboratorium dan komunikasi data. Saat ini kemampuan komputer mini bisa 

sebanding dengan mainframe atau supercomputer yang ada 20 silam. Saat ini komputer mini bisa 

dihubungkan dengan terminal yang jumlahnya mencapai ribuan terminal. 

 

Gambar 1. 5 Macam-macam ukuran IBM AS/400 
Komputer Mikro 

Komputer mikro adalah komputer personal (personal computer/PC) yang umumnya single user atau 

stand alone, namun saat ini telah banyak PC yang dilengkapi dengan periferal card untuk koneksi 

jaringan atau internet. PC biasanya berupa desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan di meja 

tempat bekerja atau belajar. Dengan perkembangan teknologi hardware PC saat ini menjadi semakin 

kecil dan portabel seperti notebook yang memiliki kemampuan sama dengan PC desktop. Oleh 

sebagian orang, notebook disebut sebagai laptop yang memiliki arti yang sama. Bahkan saat ini juga 

terdapat PC tablet, personal Data Asistant (PDA) atau PC saku (pocket PC) yang kemampuannya 

hampir sama dengan notebook. 

Microcontroller 

Mikrokontroler atau sering disebut sebagai embedded computer merupakan mikroprosesor khusus 

yang berukuran kecil yang biasa dipasang pada peralatan elektronis cerdas, seperti mobil dan lift. 

Mikroprosesor ini membuat peralatan dapat diprogram. Perusahaan yang terkenal nenproduksi adalah 

Motorola dan Texas Instrument. 

Rangkuman 

Teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi 

telekomunikasi. Ini kemudian menciptakan pembagian komponen dari teknologi informasi berupa 

hardware yaitu perangkat keras yang berwujud fisik berupa peralatan elektronik yang menjadi fondasi 

dari teknologi informasi, software yaitu perangkat lunak yang berwujud program yang bertugas untuk 
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mengendalikan hardware dan atau sebagai interface antara pemakai dengan mesin komputer, dan 

brainware yaitu pemakai atau manusia yang menjadi operator. Teknologi informasi dari sisi hardware 

dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, jenis data yang diolah, dan berdasarkan ukuran fisiknya. 

Latihan 

1. Uraikan mengenai apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? 

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi komponen-komponen yang membangun sebuah teknologi 

informasi! 

3. Sistem teknologi informasi dapat diklasifikasi berdasarkan tiga kategori, sebutkan dan jelaskan 

ketiga kategori tersebut! 

4. Mengapa manusia menjadi komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem teknologi 

informasi?  

5. Berikan beberapa contoh perangkat atau komponen komputer yang masuk dalam kategori 

perangkat input dan output! 


