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PENGERTIAN & RUANG LINGKUP 

DATA DAN  INFORMASI,  

 

 

 Sering dan banyak ditemui dalam kejadian sehari-hari dalam uraian-uraian 

berita, teks, atau tulisan-tulisan ilmiah sekalipun yang masih mengaburkan arti data dan 

informasi. Demikian pula dengan istilah sistem informasi dan teknologi informasi. 

Meskipun pada era saat ini yang hampir semua komponen sudah menggunakan 

komputer yang dikatakan sebagai alat bantu yang modern dibandingkan dengan alat 

sebelumnya seperti mesin ketik, namun kesalahan yang sudah umum atau bisa 

dikatakan bahasa yang sudah umum digunakan, masih saja ada yang menyamakan arti 

data dan informasi serta sistem informasi dan teknologi informasi. Padahal di era 

komputerisasi ini keberadaan data dan informasi sudah menjadi sangat penting ketika 

dihubungkan dengan penggunaan komputer sebagai alat bantu kerja suatu organisasi. 

Hal ini disebabkan komputer beserta kelengkapannya tersebut hanyalah sebuah mesin 

yang hanya diperintah oleh seseorang. Adapun yang sangat menentukan bisa 

menghasilkan produk yang baik adalah keberadaan data sebagai instrumen masukan ke 

dalam sistem komputerisasi. Apabila yang dimasukkan ke dalam komputer adalah data 

yang tidak bagus, tentunya akan dihasilkan produk yang tidak bagus juga, dan demikian 

pula sebaliknya. 

 Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu membedakan 

arti data, informasi, sistem informasi, dan teknologi informasi. Adapun indikatornya 

adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan arti data, informasi, sistem informasi, 

dan teknologi informasi, sehingga apa saja yang dilakukan dalam rangka komputerisasi 

pekerjaan, dapat bisa menghasilkan produk yang optimal. 

Modul I ini akan mempelajari secara umum pengertian dan ruang lingkup data, 

informasi, sistem informasi dan teknologi informasi. Apabila mahasiswa mampu 

mengikuti semua petunjuk dalam modul ini dan memperoleh hasil yang sudah 

ditentukan, baru bisa melanjutkan ke modul berikutnya. 
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DATA, INFORMASI, SISTEM INFORMASI,   

&  TEKNOLOGI INFORMASI 

 
 

A.  DATA  

Semakin banyak informasi dibutuhkan, semakin banyak pula data yang harus 

disiapkan. Data sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa apabila data tersebut tidak 

diolah menjadi informasi. Data dapat didefinisikan sebagai fakta yang ada yang bisa  

terformat berupa teks, angka, gambar, dokumen, bagan, suara,  yang menggambarkan 

kondisi atau kenyataan yang terjadi pada saat itu. Apabila berdiri sendiri, data tidak 

akan berarti. Ia akan menjadi berarti apabila telah diolah sedemikian rupa sehingga 

berubah menjadi informasi. Data yang berupa teks adalah sekumpulan huruf, angka, dan 

simbol-simbol tertentu yang dikombinasikan dan tidak tergantung pada masing-masing 

item secara individual. Contoh data yang berupa teks adalah artikel surat kabar. Data 

yang berupa gambar contohnya adalah citra (image). Citra dapat berupa grafik, foto, 

hasil roentgen, tanda tangan, dan bentuk gambar lainnya. Adapun data gambar yang 

bisa bergerak contohnya adalah video. Data ini bisa juga dilengkapi dengan suara, yang 

bisa digunakan antara lain untuk mengabadikan suatu kejadian atau aktivitas. 

Sedangkan data yang hanya berbentuk suara misalnya adalah audio. Suara instrument 

musik, hujan, orang, binatang, detak jantung, adalah beberapa contoh dari data yang 

berupa audio. Apabila data atau kelompok data yang saling berhubungan 

diorganisasikan sedemikian rupa disebut Basis data.  

Definisi Basis data banyak dikemukakan oleh para pakar di bidang teknologi 

informasi.. Beberapa diantaranya dikemukakan oleh Fatansyah (1999) : 

1. Basis data adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan 

yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

2. Basis data adalah data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan. 

3. Basis data adalah kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang 

disimpan dalam media penyimpanan elektronik. 
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Dari ketiga definisi tersebut dapat dikatakan bahwa Basis data pada dasarnya identik 

dengan lemari arsip. Prinsip kerja keduanya sama yaitu pengaturan data/arsip, dan 

memiliki tujuan yang sama yaitu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan 

kembali data/arsip. Adapun perbedaannya terletak pada media penyimpanannya. Kalau 

lemari arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu, sedangkan basis data 

menggunakan media penyimpanan elektronik seperti hardisk. Selain itu perbedaan 

terjadi pada pengelolaannya. Kalau lemari arsip langsung dikelola atau ditangani oleh 

manusia secara manual, sedangkan basis data dikelola melalui perantaraan alat/mesin 

elektronik yang disebut komputer. Tidak semua bentuk penyimpanan data secara 

elektronik bisa disebut Basis data karena penyimpanannya tidak melalui pemilahan dan 

pengelompokan data sesuai dengan jenis/fungsi data sehingga akan menyulitkan dalam 

pencarian data. Yang sangat ditonjolkan dalam Basis data adalah pengaturan / 

pemilahan / pengelompokkan / pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai 

fungsi/jenisnya. Selanjutnya bais data ini biasanya dikelola secara bersistem agar bisa 

dikomunikasikan dengan pemakai dan disebut dengan Sistem Basis Data.  

 Sistem Basis Data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (tabel) yang 

saling berhubungan (dalam basis data di komputer), dan sekumpulan program sistem 

pengelola basis data yang memungkinkan beberapa pemakai dan/atau program lain 

untuk mengakses dan memanipulasi file-file (tabel-tabel) tersebut. Dalam suatu Sistem 

Basis data, secara lengkap akan terdapat komponen-komponen utama berupa : 

Perangkat Keras (Hardware), Sistem Operasi (Operating System), Basis data 

(Database), Sistem pengelola basis data berupa Perangkat Lunak (Software), dan 

Pemakai (User). Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara 

langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak (sistem) yang khusus/spesifik. 

Perangkat lunak tersebut disebut Sistem Manajemen Basis data (Database Management 

System /DBMS). 

 Data Base Management System (DBMS) akan menentukan bagaimana data 

diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu juga berfungsi 

menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan 

keakuratan/konsistensi. Beberapa perangkat lunak (software) yang termasuk DBMS 

antara lain : 
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1. DBMS Kelas Sederhana : dBase III +, dBase IV, Foxbase, Rbase, MS-Access, 

Borland-Paradox. 

2. DBMS Kelas kompleks/berat : Borland-Interbase, MS-SQLServer, CA-Open 

Ingres, Oracle, Informix, Sybase. 

Salah satu model basis data yang paling mudah untuk diterapkan adalah model basis 

data relasional. Pada model basis data ini, basis data akan disebar (dipilah-pilah) 

kedalam tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut 

dengan Baris (Row/Record), dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan Kolom 

(Column/Field). Item-item data (satuan data terkecil) ditempatkan di setiap pertemuan 

Baris dan Kolom yang terdapat dalam suatu tabel. Pada dasarnya DBMS adalah sistem 

penyimpanan data secara komputerisasi. Kadang-kadang secara mudah untuk dapat 

dipahami DBMS ini diistilahkan sebagai filling cabinet elektronik. DBMS pada 

dasarnya adalah sustu system untuk mengelola informasi dan untuk membuat informasi 

tersebut selalu tersedia setiap saat atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Beberapa fungsi dari 

DBMS adalah untuk menambah file, menyisipkan data, memanggil data, 

memperbaharui data, menghapus data, dan memindahkan data.  

    

B.  INFORMASI 

Semakin pesatnya kebutuhan akan informasi di era teknologi informasi  yang 

semakin berkembang saat ini, semakin banyak pula aplikasi teknologi informasi yang 

digunakan di berbagai bidang kegiatan baik dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, 

bahkan oleh masyarakat umum. Suatu hal yang penting dalam pengelolaan teknologi 

informasi pada saat ini adalah keberadaan komputer sebagai sarana penunjangnya. 

Seperti diketahui bahwa tidaklah ada artinya sebuah komputer tanpa ada dukungan 

pengoperasiannya. Terdapat tiga hal pokok persyaratan sebuah komputer untuk bisa 

beroperasi yaitu keberadaan perangkat kerasnya (hardware), perangkat lunaknya 

(software), sumberdaya manusianya (brainware). Ketiga komponen inilah yang 

nantinya harus bersama-sama beroperasi untuk bisa  menampilkan apa yang disebut 

informasi. 

 Untuk menjadikan suatu informasi bisa diakses secara cepat dan mudah, perlu 

adanya suatu sistem yang mendukung penyusunannya. Sistem ini yang akan menjadikan 

informasi tersebut akan menjadi akurat, handal, dapat dipercaya, dan selalu terkini. 
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Sistem semacam ini harus dibangun dan dikenal dengan istilah sistem informasi. 

Meskipun sistem informasi tersebut sebenarnya tidak harus selalu menggunakan 

komputer dalam  pengoperasiannya, namun di era teknologi informasi seperti pada saat 

sekarang ini, nampaknya keberadaan komputer menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa 

ditinggalkan dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk salah satunya dalam rangka 

penyusunan sistem informasi. 

 Sebelum suatu informasi itu terbentuk, sebetulnya harus ada bahan dasar nya 

terlebih dahulu untuk meramunya. Bahan dasar tersebut dikenal dengan istilah data. 

Untuk informasi yang disusun dengan sistem komputerisasi ini, data akan menjadi input 

yang paling penting untuk diproses dijadikan output nya. Keakuratan output yang 

berupa informasi nantinya, akan sangat tergantung dari data yang di-input-kan ke 

dalamnya. Hal ini seperti diibaratkan bahwa kalau sampah yang dimasukkan, keluarnya 

akan berupa sampah juga. Sebaliknya kalau emas yang dimasukkan, pasti emas pula 

yang akan dihasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan data yang bagus kalau ingin 

mendapatkan informasi yang bagus pula. Adapun data yang bagus tentunya harus 

diperoleh atau dikumpulkan dengan cara atau metode pengumpulan data yang baik dan 

benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan bukan asal-asalan saja 

perolehannya.  

 Dalam penyusunan sistem informasi secara komputerisasi ini, satu hal yang 

harus diperhatikan adalah bahwa setelah didapatkan data, selanjutnya data tersebut 

diolah untuk menjadi basis data. Pengelolaan data seperti ini dilakukan dengan sistem 

pengelolaan data digital atau sering disebut sistem manajemen basis data. Setelah basis 

data digital tersusun, selanjutnya sistem informasi secara komputerisasi tersebut barulah 

bisa dibangun. Kehandalan sistem ini antara lain terletak pada kecepatan dan 

kemudahannya untuk mencari informasi yang akan dibutuhkan. Demikian pula dengan 

sistem manajemen basis data. Basis data yang sudah tersusun secara digital akan 

memudahkan dalam rangka analisis data   maupun updating data guna keperluan 

peroleh informasi yang terkini atau informasi yang dibutuhkan. 

 

C.  SISTEM INFORMASI                                                                                                                   

 Secara umum, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu 

yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jika dalam sebuah sistem terdapat 
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elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka 

elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem. Sebagai contoh pada 

sistem suara musik yang banyak kita kenal. Adanya elemen suara gitar dan elemen bola 

volley, keduanya tidak bisa membentuk sebuah sistem, karena tidak ada sistem 

permainan musik yang bisa dipadukan dengan bola volley. Berbeda halnya apabila 

elemen suara gitar dipadukan dengan elemen suara bas, keduanya bisa membentuk 

sebuah sistem suara musik, atau elemen bola volley dipadukan dengan elemen net 

volley, maka keduanya bisa membentuk sebuah sistem yaitu sistem peralatan olah raga 

volley. Ada beberapa elemen yang bisa membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, 

masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Selain itu, 

sistem juga berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem.  

 Kebanyakan orang mengartikan data sama dengan informasi, padahal 

sebenarnya kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Seperti pada bahasan sebelumnya 

menyangkut data, telah dikemukakan bahwa apabila data sudah disaring dan diolah 

melalui sistem pengolahan sehingga data tersebut akhirnya mempunyai arti dan nilai 

bagi seseorang, maka data tersebut telah berubah menjadi informasi. Oleh karena itu, 

seseorang yang akan mengambil suatu keputusan, maka orang tersebut akan 

menggunakan informasi dan bukan hanya sekedar menggunakan data. Informasi yang 

dibutuhkan adalah informasi yang berkualitas baik. Syarat-syarat informasi yang 

berkualitas baik seperti yang dikemukakan oleh Parker (1989:151) dalam Wahyudi 

Komorotomo dan Subando Agus Margono (1998:11) adalah menyangkut ketersediaan 

informasi (availability), mudah dipahami (comprehensibility), relevan, bermanfaat, 

tepat waktu, kehandalan (reliability), akurat, dan konsisten. Tampak ada berbagai 

macam syarat yang harus dipenuhi  untuk bisa membuat sebuah informasi itu 

berkualitas baik. Penyedia informasi harus memperhitungkan segi-segi waktu penyajian, 

isi, format maupun segi-segi lainnya dari sebuah informasi. Pendapat senada 

dikemukakan pula oleh Eddy Prahasta (2001:35) bahwa banyak atribut atau kualitas-

kualitas yang berkaitan dengan konsep informasi. Atribut informasi tersebut adalah : 

1. Akurat : derajat kebebasan informasi dari kesalahan 

2. Presisi : ukuran detil yang digunakan di dalam penyediaan informasi 

3. Tepat Waktu : penerimaan informasi masih dalam jangkauan waktu yang 

dibutuhkan oleh si penerima 
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4. Jelas  : derajat kebebasan informasi dari keraguan 

5. Dibutuhkan : tingkat relevansi informasi yang bersangkutan dengan kebutuhan 

pengguna 

6. Quantifiable : tingkat atau kemampuan dalam menyatakan informasi dalam 

bentuk numerik 

7. Verifiable : tingkat kesepakatan atau kesamaan nilai sebagai hasil pengujian 

informasi yang sama oleh berbagai pengguna (laik uji) 

8. Accessible : tingkat kemudahan dan kecepatan dalam memperloleh informasi 

yang bersangkutan 

9. Non-bias : derajat perubahan yang sengaja dibuat untuk merubah atau 

memodifikasi informasi dengan tujuan mempengaruhi para penerimanya 

10.   Comprehensive : tingkat kelengkapan informasi. 

Pada saat mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi, sedapat 

mungkin kebutuhan-kebutuhan tersebut dideskripsikan di dalam terminologi atribut 

informasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang diperlukan adalah menyediakan 

informasi yang benar pada orang dan informasi tersebut dapat diterima tepat waktu. 

Untuk bisa mewujudkan informasi yang berkualitas tersebut, umumnya informasi ini 

dikelola secara bersistem. Pengelolaan seperti ini lebih banyak dikenal dengan istilah 

sistem informasi (information systems).  

 Di era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, banyak organisasi 

yang memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mengelola 

kegiatannya. Yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi di 

sini adalah sistem informasi yang dilakukan secara komputerisasi, meskipun sebenarnya 

sistem informasi itu sendiri tidak harus dikelola secara komputerisasi. Sistem informasi 

berbasis komputer ini dikenal dengan CBIS (Computer Based Information Systems). 

Menurut Abdul Kadir (2003: 10-11), ada berbagai definisi sistem informasi yang 

dikemukakan oleh para nara sumber sebagai berikut : 

1. Gelinas, Oram, dan Wiggins (1990) mendefinisikan sistem informasi sebagai 

suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan 

komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, 

menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada 

para pemakai. 
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2. Alter (1992) mengatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara 

prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan 

untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 

3. Wilkinson (1992) mengartikan sistem informasi sebagai kerangka kerja yang 

mengkoordinasikan sumberdaya (manusia, komputer) untuk mengubah 

masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan. 

4. Bodnar dan Hopwood (1993) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah 

kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk 

mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. 

5. Turban, McLean, dan Wetherbe (1999) menyatakan bahwa sistem informasi 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan 

informasi untuk tujuan yang spesifik. 

6. Hall (2001) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian 

prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan 

didistribusikan kepada pemakai. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup 

sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada 

sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu 

sasaran atau tujuan. 

 Dalam suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi, terdapat komponen-

komponen sebagai berikut : 

1. Perangkat keras (hardware) : merupakan  piranti-piranti fisik seperti komputer 

dan printer. 

2. Prangkat lunak (software) atau program : adalah sekumpulan instruksi yang 

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. 

3. Prosedur : adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

4. Orang : adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

system informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

5. Basis data (database) : merupakan sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penyimpanan data. 
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6. Jaringan komputer dan komunikasi data : adalah sistem penghubung yang 

memungkinkan sesumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh 

sejumlah pemakai. 

Pada prakteknya, tidak semua sistem informasi mencakup keseluruhan komponen- 

tersebut. Sebagai contoh, sistem informasi pribadi yang hanya melibatkan seorang 

pemakai (user) dan sebuah komputer, tidak melibatkan fasilitas jaringan dan 

komunikasi. Namun, sistem informasi grup kerja (workgroup information systems) yang 

melibatkan sejumlah orang dan sejumlah komputer, memerlukan sarana jaringan dan 

komunikasi.   

 

D.  TEKNOLOGI INFORMASI 

 Istilah sistem informasi, seringkali dirancukan dengan istilah teknologi 

informasi. Namun apabila mencermati pendapat Alter (1992), teknologi informasi 

hanyalah bagian dari sistem informasi. Ada yang menggunakan istilah teknologi 

informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen 

(Turban, McLean, dan Wetherbe, 1999). Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam 

perspektif yang luas. Pengertian teknologi informasi menurut beberapa nara sumber 

seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir (2003 : 13) , sebagai berikut :  

1. Menurut Alter (1992), teknologi informasi mencakup perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data 

seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, 

atau menampilkan data.  

2. Menurut kamus Oxford (1995), teknologi informasi adalah studi atau 

penggunaan peralatan elektronika terutama komputer, untuk menyimpan, 

menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, 

bilangan, dan gambar. 

3. Martin (1999) mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada 

teknologi computer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan 

untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup 

teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.  
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4. Lucas (2000) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk 

teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam 

bentuk elektronis. 

Selanjutnya Haag (2000) dalam Abdul Kadir (2003) mengemukakan bahwa teknologi 

informasi dibagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu :  

1. Teknologi masukan (input technology) 

2. Teknologi keluaran (output technology) 

3. Teknologi perangkat lunak (software technology) 

4. Teknologi penyimpan (storage technology) 

5. Teknologi telekomunikasi (telecommunication technology) 

6. Mesin pemroses (processing machine) atau lebih dikenal dengan istilah CPU 

Beberapa contoh yang termasuk dalam teknologi informasi misalnya : Spreadsheet, 

Mikrokomputer, CD-ROM, Notebook, Digitiser, Scanner,  dsb.  

 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Data dan apa bedanya dengan Informasi ! 

2. Selain Data, dikenal juga apa yang disebut Basis Data, jelaskan ! 

3. Apa yang dimaksud dengan Sistem dan Sistem Informasi ! 

4. Jelaskan pula perbedaan antara Sistem Informasi dan Teknologi Informasi ! 

5. Komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sistem informasi, sebutkan ! 

 

 

Data merupakan fakta dari kenyataan yang ada di sekitar kita, dimana bisa 

terformat dalam bentuk teks, angka, suara, dokumen, bagan, gambar, dll. Data tidak 

akan berarti apa-apa apabila tidak diolah dengan cara atau metode tertentu. Setelah data 

diolah sedemikian rupa, akan berubah menjadi informasi. Informasi inilah yang 

sebetulnya sangat bermanfaat untuk kepentingan kita. Biasanya data selalu berdiri 

sendiri sesuai dengan fakta apa yang disajikan. Apabila suatu saat data tersebut 

LATIHAN 
 

RANGKUMAN 
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berkorelasi atau berhubungan satu dengan lainnya, data tersebut akan berubah menjadi 

suatu Basis Data. Pada dasarnya fungsi dari basis data itu identik dengan lemari arsip 

yang selama ini kita kenal. Kedua-duanya merupakan tempat menyimpan data supaya 

bisa teratur. Bedanya hanya pada media penggunaannya. Kalau lemari arsip itu biasa 

dikelola manusia secara manual, sedangkan basis data bisa dikelola secara 

komputerisasi. Tidak semua penyimpanan data secara elektronik bisa disebut basis data. 

Basis data yang dikelola secara teratur harus dilakukan secara bersistem. Basis data  ini 

dikelola seperti dipilah, diatur, dikelompokkan sesuai dengan jenis data dan fungsinya. 

Pengelolaan data secara bersistem ini disebut dengan Sistem Basis Data. 

Sistem basis data terdiri dari beberapa komponen seperti Perangkat Keras 

(Hardware), Sistem Operasi (Operating System), Basis data (Database), Sistem 

pengelola basis data berupa Perangkat Lunak (Software), dan Pemakai (User). 

Pengelolaan sistem basis data ini dilakukan oleh perangkat lunak tertentu, dimana data 

bisa diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Pengelolaan seperti ini 

biasa disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) atau dikenal juga dengan 

istilah DBMS (Data Base Management System).  

Sekelompok alat atau komponen yang tidak terkait antara satu dengan lainnya, 

tidak bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Bisa dikatakan sebagai sistem, apabila alat 

satu dengan lainnya saling terkait dan berhubungan sehingga mempunyai tujuan tertentu 

yang diinginkan. Oleh karena itu suatu sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

gabungan dari sejumlah informasi yang saling terkait dan berhubungan satu dengan 

lainnya untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu.  

 Sering disalah artikan bahwa sebetulnya sistem informasi itu selalu dilakukan 

dengan teknologi informasi. Sebetulnya hal tersebut tidak benar, karena tidak semua 

sistem informasi harus menggunakan teknologi informasi. Artinya pernyataan yang 

benar adalah bahwa teknologi informasi itu sebenarnya hanya bagian dari sistem 

informasi. Namun sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, tentunya harus 

mengikuti syarat-syarat yang diperlukan untuk suatu keberadaan teknologi informasi.  
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Pilihlah B apabila jawaban benar, dan S apabila jawaban salah. 

1. Pada dasarnya, pengertian data itu sama dengan informasi. (B/S) 

2. Basis Data merupakan angka atau fakta yang didapatkan di lapangan.  (B/S) 

3. Sebetulnya yang disebut Basis Data itu identik dengan lemari arsip.  (B/S) 

4. Sistem Basis Data adalah kumpulan file yang saling berhubungan.  (B/S) 

5. Pengelolaan Basis Data agar bisa diorganisasikan, disimpan, diubah, dan 

ditampilkan kembali disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data.  (B/S) 

6. Sekelompok alat atau komponen yang saling terkait dan mempunyai tujuan tertentu  

disebut dengan informasi.   (B/S) 

7. Informasi yang dikelola secara bersistem disebut Sistem Informasi.  (B/S) 

8. Setiap Sistem Informasi itu harus dilakukan secara komputerisasi.  (B/S) 

9. Sistem Informasi merupakan bagian dari Teknologi Informasi.  (B/S) 

10.    Teknologi Informasi adalah termasuk Teknologi Komunikasi.  (B/S) 

 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  

 

Rumus : 

       Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

 

TES FORMATIF I 
 



 
 

13 

 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara kuasai secara baik.
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