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Apa Teknologi Itu? 

Perkembangan suatu media / alat yang 

dapat digunakan dengan lebih efisien guna 

memproses serta mengendalikan suatu 

masalah. 

 



Klasifikasi Dasar 

 Kemajuan teknologi yang bersifat netral, 
Terjadi bila tingkat pengeluaran (output) lebih tinggi 
dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor 
pemasukan (input) yang sama. 

 Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja,  
secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja 
dalam memproduksi 

 Kemajuan teknologi yang hemat modal,  
Fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama 
disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan 
ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-
negara maju, yang lebih ditujukan untuk menghemat 
tenaga kerja, bukan modalnya. 

 



Apa informasi itu? 

 Data yang telah diolah menjadi suatu bentuk 

yang penting bagi si penerima dan mempunyai 

nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam 

keputusan-keputusan yang sekarang atau 

keputusan-keputusan yang akan datang (Gordon 

B. Davis) 

 Pengumpulan atau pengolahan data untuk 

memberikan pengetahuan atau keterangan 

(Burch dan Strater)  

 

 



Data yang penting yang memberikan 

pengetahuan yang berguna (George R. 

Terry) 

Secara umum informasi adalah data yang 

sudah diolah menjadi suatu bentuk lain 

yang lebih berguna yaitu pengetahuan 

atau keterangan yang ditujukan bagi 

penerima dalam pengambilan keputusan, 

baik masa sekarang atau yang akan 

datang. 



Apa Komunikasi itu? 

 Secara terminologis, proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi 

dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi 

adalah manusia. Karena itu merujuk pada 

pengertian mengenai komunikasi manusia yaitu: 

 Human communication is the process through which 

individuals in relationships, group, organizations and 

societies respond to and create messages to adapt 

to the environment and one another (Ruben dan 

Steward,1998) 

 



FAKTOR KEBERHASILAN KOMUNIKASI 

Komunikator (siapa yang mengatakan?) 

Pesan (mengatakan apa?) 

Media (melalui saluran/ media apa?) 

Komunikan (kepada siapa?) 

Efek (dampak/efek apa?). 

 



TEKNOLOGI KOMPUTER 

USER APPLICATIONS 

COMPUTER SOFTWARE COMPUTER HARDWARE 

LANGUAGE 
TRANSLATOR 

INSTRUCTION 
SET 

DATA  
REPRESENTATIONS 

OPERATION 
SYSTEM 



 Language Translator: BASIC, PASCAL, 

FORTRAN, C++ dlsb suatu bahasa dimana 

programer menerapkan aplikasi 

 Instruction Set: representasi antar muka antara 

formulasi software dan komputer hardware. 

 Data Representations: bentuk interface antara 

aplikasi dan komputer. 

 Operation System: mengkoordinasikan interaksi 

program, mengatur sistem hardware dan 

software serta operasi input/output 

 

 

 

 


