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DATA

• data adalah fakta atau observasi tentang fenomena
fisik atau transaksi bisnis atau lebih spesifik, data 
adalah pengukuran-pengukuran obyektif terhadap
atribut-atribut (karakteristik) dari entitas tertentu
seperti manusia, tempat, sesuatu atau kejadian.
(O’Brien, 1999),

• data adalah fakta atau gambaran yang relatif tidak
memiliki arti bagi pengguna. (McLeod, 1995) 

• Contoh : 
jam kerja tiap-tiap pekerja
usia tiap mahasiswa dalam satu kelas
jumlah produksi untuk tiap item



INFORMASI

• Informasi dapat dikatakan sebagai data yang 
telah diproses atau data yang mempunyai arti
(McLeod, 1995). 

• informasi adalah data yang ditempatkan agar 
mempunyai arti dan berguna bagi
penggunanya. (O’Brien, 1999) 



Karakteristik Arti

Dimensi Waktu (Time)

- Timeliness Informasi harus tersedia ketika

dibutuhkan

- Currency Informasi harus up-to-date ketika

disampaikan

- Frequency Informasi harus tersedia dalam

frekuensi yang dibutuhkan

- Time Period Informasi yang tersedia dapat berupa

masa lalu, sekarang dan masa depan



Karakteristik Arti

Dimensi Isi (Content)

- Accuracy Informasi harus bebas dari kesalahan

- Relevance Informasi harus sesuai dengan kebutuhan

pengguna tertentu pada situasi tertentu

- Completeness Seluruh informasi yang dibutuhkan harus

tersedia

- Conciseness Hanya informasi yang dibutuhkan yang

akan disampaikan

- Scope Informasi dapat memiliki ruang lingkup

yang sempit, luas, internal atau eksternal



Karakteristik Arti

Dimensi Bentuk (Form)

- Clarity Informasi harus disampaikan dalam bentuk

yang mudah dimengerti

- Detail Informasi dapat disampaikan dalam bentuk

ringkasan atau detil

- Order Informasi yang disampaikan dapat diatur

dalam urutan yang telah ditentukan

sebelumnya

- Presentation Informasi dapat disampaikan dalam bentuk

narasi, grafik, atau bentuk-bentuk yang lain

- Media Informasi dapat disampaikan dalam media

cetakan kertas, tampilan video, atau media

yang lain.



SISTEM

• Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen
yang saling berinteraksi untuk mencapai
tujuan tertentu



Open Loop System



Close loop System



Sistem dan Teknologi Informasi 
(Bentley, 2000)

• Sistem informasi (IS) adalah suatu pengaturan orang, 
data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi yang 
berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan 
operasi dari hari-ke hari dalam bisnis serta mendukung 
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan  
untuk kebutuhan manajemen dan pengguna.

• Teknologi informasi adalah istilah kontemporer yang 
menggambarkan kombinasi teknologi komputer 
(perangkat keras dan perangkat lunak) dengan 
teknologi telekomunikasi (data, gambar, dan jaringan 
suara).



Computer Based Information System 
(Sistem Informasi Berbasis Komputer).

FORMAL SYSTEMS

FIXED DEFINITIONS OF DATA, 
PROCEDURES

COLLECTING, STORING, PROCESSING, 
DISSEMINATING, USING DATA



Fungsi Sistem Informasi

meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas dan moral tenaga kerja, 
pelayanan dan kepuasan konsumen.

Sumber utama informasi dan mendukung kebutuhan pihak manajer
dalam mengambil keputusan.

Komponen penting dalam pengembangan produk dan jasa yang 
kompetitif

Bagian utama dari sumberdaya perusahaan yang menuntut pengelolaan
berkelanjutan.



Peran Utama Sistem Informasi dalam 
Organisasi



Perkembangan sistem informasi
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