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A. NAMA MATAKULIAH  :  Pengantar Teknologi Informasi (PTI-teori) 
B. KODE / SKS  :     / 4 (2-2) 
C. SEMESTER  :   1 / Ganjil 
D. STATUS MATAKULIAH  :  Wajib 
E. MATA KULIAH PRASYARAT :   
F. DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH :   

Mata kuliah ini berhubungan dengan mekanisme, teknis dan perangkat pendukung 
dalam pembuatan (generation), pencatatan (recording), distribusi (distribution), 
penyimpanan (storage), representasi (representation), pengambilan (retreival), dan 
penyebaran (dissemination) dari informasi.  
Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi konsep dasar teknologi informasi beserta 
komponennya. Dengan fokus kajian pada sistem dan subsistem komputer, sejarah 
teknologi komputer, aplikasi terkini, internet, multimedia, isu sosial dan etika IT, 
dan trend masa depan. 

 
 
G. SILABUS MATAKULIAH  
 

1. Pengenalan Teknologi Informasi, definisi, sejarah, serta komponen pembentuk 
teknologi informasi. Hubungannya dengan teknologi dan disiplin ilmu lain seperti, 
computer science, teknologi komputer, serta teknologi telekomunikasi. Dampaknya 
dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan aplikasi IT secara umum word 
processing, spreadsheet, statistical analysis, database, graphics 
 

2. Pengenalan teknologi komputer, perangkat hardware meliputi input, output, 
processing serta storage device. Perangkat software meliputi operating system, 
application package, utility, commercial dan opensource software. Arsitektur 
komputer meliputi model von neumann, IBM-PC compatible, RISC dan CISC. 
Konsep sistem bilangan dan logical gates serta mikroelektronika. Komputer dan 
industri, revolusi teknologi PC serta aplikasinya dalam bisnis dan industri  
 

3. Teori ilmu informasi (theory and foundation of information science). Pencatatan 
dan penyimpanan informasi (database, datawarehouse). Pengambilan dan 
pemrosesan informasi (datamining, artificial intelligence, image processing, 
information system). Manajemen informasi dan sistem informasi manajemen  
 

4. Komputasi, pemrograman dan RPL, Software development process dan software 
engineering. Paradigma pemrograman, Algoritma dan struktur data, struktur baku 
program. Testing dan kualitas software (CMM) 
 

5. Komunikasi data dan Jaringan komputer, teknologi komunikasi data dan jaringan 
komputer, media, pheriperal, topologi dan protokol jaringan. LAN, WAN, MAN, 
WLAN, Internet, Intranet, dan Extranet. 
 

6. Etika dan Dampak Sosial Teknologi Informasi, taksonomi dan domain sekuriti, 
etika dan netiket, Lembaga sertifikasi iternasional (PMI, SEI, CNAP, A+) 
 



 

 

7. Teknologi komputer terkini dan ekonomi berbasis IT (other / selected topic) 
 
 
H. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip-
prinsip dan terminologi dari teknologi Informasi, memahami perangkat keras, 
perangkat lunak, internet serta mengetahui perkembangan teknologi informasi , 
terapannya dan etika dalam berkomputer. Topik diharapkan dapat menjadi dasar bagi 
mahasiswa untuk studi lebih lanjut pada bidang ilmu komputer (computer science), 
rekayasa perangkat lunak (software engineering) dan jaringan komputer (computer 
networking) 
 
I. OUTCOME PEMBELAJARAN:  
1. Memahami dan mengerti prinsip-prinsip teknologi informasi dan komponen-

komponen pendukungnya. 
 

2. Mampu mengartikulasikan konsep hardware dan software pada komputer 
 
3. Memahami fungsi dan manfaat dari komponen hardware 
 
4. Mampu dengan baik dan tepat menggunakan perangkat lunak aplikasi desktop 

komputer.  
 
5. Mampu dengan baik menggunakan internet untuk melakukan riset dan 

menemukan topik-topik yang relevan. 
 
6. Mengetahui penerapan-penerapan teknologi informasi di berbagai bidang.  
 
7. Mengetahui perkembangan teknologi informasi terkini. 
 
 
J. METODE PEMBELAJARAN DAN ALOKASI WAKTU  
 

Perkuliahan teori Pengantar Teknologi Informasi direncanakan berlangsung 16 kali 
program kuliah dengan perincian 14 kali program kuliah tatap muka dan 2 kali ujian 
(ujian tengah semester dan ujian akhir). Oleh karena kuliah PTI-teori memiliki bobot 2 
SKS maka tiap minggu membutuhkan 2 jam untuk perkuliahan. 
 

Kegiatan di dalam kelas (2 SKS x 14 minggu):  
 

a. Penjelasan kuliah  =   1  jam 
b. Kuliah ceramah   =  22 jam 
c. Diskusi kelompok & kelas  =   2  jam 
d. Presentasi tugas kelompok =   4  jam 
e. Ujian  =   3  jam 
 Total   =  32 jam (16 pertemuan)  
  

Yang dimaksud dengan jam di sini adalah jam pelajaran (50 menit) sesuai dengan 
definisi SKS.  Selain itu, karena 1 SKS mengandung kegiatan untuk tugas mandiri 
yang terencana, maka diberikan pula kegiatan berikut:  



 

 

  
Tugas terencana di luar kelas (2 SKS x 14 minggu):  

 

a. Tugas Individu/kelompok  =   14 jam  
b. Studi mandiri  =   14 jam  

      Total   =   28 jam  
 

 Tabel 1. Jumlah Jam dan Pembagian Kuliah RPL 

No. Jenis Program 
Jumlah 

Program 
Jumlah 

jam 
Keterangan 

1 Tatap muka di kelas 

atau di luar kelas 

(kuliah, diskusi, 

presentasi) 

  14 kali 28 jam Interaksi dosen-mahasis-wa dalam 

membahas materi pembelajaran, baik 

bersumber dari dosen, pustaka, hasil 

eksplorasi mahasiswa, dan tugas 

terstruktur. 

2 Tugas terstruktur   14 kali 28 jam Dosen memberikan tugas yang 

berkaitan dengan materi yang baru 

dibahas dalam tatap muka. 

3 Eksplorasi mandiri 

Mahasiswa 

  14 kali 28 jam Mahasiswa diberi kebebasan 

memperoleh materi pembelajaran dari 

berbagai sumber yang berkaitan atau 

mendukung materi pembelajaran. 

 
K. ATURAN PERKULIAHAN 
 
1. Peserta kuliah wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan 

dalam satu semester sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti ujian akhir. 
Mahasiswa yang tidak memenuhi batas kehadiran minimal mengikuti ketentuan 
yang berlaku di akademik.  

 

2. Mampu menggunakan komputer untuk operasi dasar 
 
3. Mengetahui matematika dan logika (logic) secara umum.  
 

4. Mampu membaca teks dalam bahasa Inggris. 
 

5. Mampu browsing dan akses file (download) materi kuliah di internet  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

L. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RKBM) 

Minggu 
ke 

� Topik (Pokok Bahasan) Referensi Metode Pembelajaran 

1 � Kontrak dan teknis perkuliahan 
� Pengenalan teknologi informasi 

o Definisi dan sejarah teknologi informasi  
o Komponen teknologi informasi  
o Teknologi informasi dan kehidupan hari ini 

 

B Part 1.2,  
C Bab 1 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

.2 � Konsep sistem komputer dan pengenalan perangkat keras 
komputer  

o Prinsip kerja komputer dan sejarah perkembangannya 
o Arsitektur komputer, model von neuman, IBM-PC, 

RISC dan CISC 
 

A chap 2,  
B Tech Guide 1, 
C bab 4 
 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

3 � Konsep sistem komputer dan pengenalan perangkat keras 
komputer  

o Perangkat keras input, output, dan pemroses 
o Siklus kerja CPU 

 

A chap 2,  
B Tech Guide 1,  
C Bab 4, Bab 5 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

4 � Data storage 
o Sistem bilangan,  
o representasi informasi dalam bit,  
o main memory  
o mass storage. 

 

A Chap 1,  
B Tech Guide 1 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

5 � Perangkat lunak 
o Konsep, peran dan klasifikasi software 
o Perangkat lunak sistem: sejarah, peran dan industri 

sistem operasi, Device driver dan utilitas,  
o Antarmuka pengguna 

 

A Chap 3,  
B Tech Guide 2,  
C Bab 3  

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 



 

 

6 � Perangkat lunak 
o Perangkat lunak aplikasi: pengolah kata, spreadsheet, 

database 
o Perangkat lunak khusus: desktop publishing, 

image/video/audio editor, multimedia authoring 
o Perangkat lunak komersil dan open source 

 

B Tech Guide 2,  
C Bab 3 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

7 � Data dan informasi 
o Konsep dasar struktur data, fundamental database 
o Sistem manajemen database, model database, 

datamining, datawarehouse 
o Sistem informasi dalam organisasi 

 

A. Chap 8 
B Part II.3, Part 
III.7-10, Tech 
Guide 3,  
C Bab 8 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  Materi Minggu 1 
s/d 7 

� Ujian tertulis 

9 � Komputasi dan pemrograman 
o Teori Komputasi  
o Mesin Turing 
o A noncomputable function 
o Complexity of problems 

 

A Chap 12 � Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

10 � Komputasi dan pemrograman 
o Paradigma pemrograman perspektif historis 
o Konsep dan prosedur pemrograman 
o Pemrograman deklaratif, imperatif,  obyek oriented 

 

A Chap 0,5,6 
C Chap 10 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

11 � Rekayasa perangkat lunak 
o Siklus hidup software 
o Metodologi rekayasa software 
o Modularitas 
o Kualitas software 
o Tools dan dokumentasi 

 

A Chap 7 
B Part III.7, Tech 
Guide 6 
C Bab 10 
 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 



 

 

12 � Komunikasi data dan jaringan komputer 
o Konseptual komunikasi data  
o Media dan pheriperal komunikasi 
o Protokol komunikasi 
o Perangkat jaringan dan topologi 

 

A Chap 4 
B Part II.4,II.6, 
Tech Guide 4 
C Bab 6 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

13 � Komunikasi data dan jaringan komputer 
o LAN, WAN, MAN, WLAN, PAN dan SAN 
o Internet, Intranet, dan Extranet 
o Internet services dan security 

 

A Chap 4 
B Part II.4,II.6, 
Tech Guide 4 
C Bab 6 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

.14 � Etika dan dampak sosial teknologi informasi 
o Tata krama penggunaan komputer profesional 
o Masalah privasi, kebenaran, keamanan,  perlindungan 

dan ancaman 
 

A Chap 9.7, 
B Part IV.12 
C Bab 9 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

15 � Teknologi terkini / Advanced Topik 
o Konvergensi, portabilitas, personilasasi, miniatur 
o Artificial Inteligence 
o Computer Graphic 
o Broadband networking 

 

A Chap 10, 11 
C bab 7 

� Ceramah / presentasi 
� Menggunakan media 

OHP, papan tulis, 
notebook dan Infokus 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER  Materi Minggu ke 
9 s/d 15 + 25% 
Materi Sebelum 
Ujian Tengah 
Semester 

� Ujian tertulis 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

M. PENJABARAN RKBM 
1. Kuliah minggu 1 

Menjelaskan kontrak perkuliahan, meliputi aturan, pokok bahasan dan sub 
pokok bahasan, penilaian, referensi, serta hal-hal non teknis pendukung PBM. 
Dilanjutkan dengan materi pengenalan teknologi informasi beserta 
komponennya, dan pembahasan implementasi pemanfaatan teknologi 
informasi di kehidupan dewasa ini. Diskusi dan penugasan terkait materi ini 
diberikan di akhir pertemuan.  
 

2. Kuliah Minggu 2 
Pada pertemuan ini dijelaskan konsep dasar dan elemen utama dari sistem 
komputer, cara kerja dan hubungan masing-masing elemen serta perspektif 
sejarah komputer dilihat dari perkembangan komponen pembentuknya. 
 

3. Kuliah Minggu 3 
Menjelaskan pokok bahasan elemen hardware pada sistem komputer yang 
meliputi input device, output device dan processing device. Bahasan mencakup 
cara kerja, keterkaitan dengan device lain serta model dan perkembangan 
masing-masing device. 

 
4. Kuliah Minggu 4 

Perkuliahan pada minggu ini membahas Media simpanan data, dengan 
subpokok bahasan meliputi representasi data dan sistem bilangan, hierarki, 
cara kerja, serta teknologi memori, kemudian dilanjutkan dengan sub pokok 
bahasan media simpanan massal meliputi cara akses, teknologi dan 
perkembangannya, serta trend masa depan. 
 

5. Kuliah Minggu 5 
Perkuliahan minggu ini disampaikan materi elemen komputer berikutnya yakni 
elemen software dengan sub pokok bahasannya diawali dengan konsep dan 
peran software pada sistem komputer, klasifikasi software secara umum, 
dilanjutkan dengan pembahasan software sistem dan subkomponennya 
(kernell, shell, device driver, dan utility penyertanya) 
 

6. Kuliah Minggu 6 
Perkuliahan minggu ini masih terkait dengan perkuliahan sebelumnya dengan 
pokok bahasan yakni perangkat lunak general application package (pengolah 
kata, spreadsheet, basis data, gambar, video, animasi dan audio). Dibahas 
pula batasan legalitas aplikasi untuk yang komersil, opensource, shareware, 
freeware, dan demo version. 
 

7. Kuliah Minggu 7 
Membahas tentang essensi dari data, strukut data dan database, bahasan 
dilanjutkan dengan manajemen dan modelling database serta pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi. 
 

8. Ujian Tengah Semester, Soal meliputi materi dari Minggu ke 1 s/d 7, model 
soal mulitple choices with multiple answers, essay, atau kombinasi dari 
keduanya. 



 

 

9. Kuliah Minggu 9 
Membahas konsep dasar dan teori komputasi, penjelasan sejarah dan 
konseptual dari mesin Turing, noncomputabable function dan kompleksitas 
permasalahan. 

 
10. Kuliah Minggu 10 

Pada pertemuan minggu ini dibahas mengenai berbagai paradigma bahasa 
pemrograman, sejarah dan tokoh pengusungnya, dilanjutkan dengan 
tahapan/prosedure umum proses pemrograman. Sub pokok bahasan terakhir 
adalah penjelasan lebih rinci dari paradigma yang populer (deklaratif, imperatif 
dan obyek oriented) 
 

11. Kuliah Minggu 11 
Pokok bahasan pada pertemuan ini adalah rekayasa perangkat lunak dengan 
rincian sub pokok bahasan meliputi siklus hidup software, beberapa 
pendekatan software process, standar kualitas pada software, serta penjelasan 
tools yang dapat digunakan pada tahapan software process serta berbagai 
macam dan arti penting dari dokumentasi dalam pengembangan software. 
 

12. Kuliah Minggu 12 
Pada pertemuan minggu ini pokok bahasan meliputi komunikasi data dan 
jaringan komputer dengan sub pokok bahasan utamanya menekankan pada 
konseptual komunikasi data, media, serta pheriperal pendukungnya. Sub 
pokok bahasan selanjutnya meliputi protokol komunikasi, pheriperal jaringan 
dan topologi umum. 
 

13. Kuliah Minggu 13 
Kuliah pada minggu ini merupakan kelanjutan dari pokok bahasan di kuliah 
minggu sebelumnya, dengan sub pokok bahasan implementasi jaringan dalam 
lingkup LAN, WAN, MAN, WLAN,dan SAN. Sub pokok berikutnya jaringan 
dengan lingkup yang lebih luas yakni internet, serta perandingannya dengan 
intranet, dan extranet. Pada sub pokok bahasan internet dibahas pula berbagai 
layanan yang disediakan dalam internet berikut isu keamanannya. 
 

14. Kuliah Minggu 14 
Perkuliahan membahas topik etika dan sikap profesional dalam pemanfaatan 
teknologi informasi, serta pembahasan hal-hal terkait dengan privasi, validasi, 
security, proteksi dan penanganan threat / ancaman 
 

15. Kuliah Minggu 15 
Pertemuan pada perkuliahan ini bergantung pada waktu dan ketersampaian 
materi utama, jika dimungkinkan topik bahasan dapat dipilih misalnya teknologi 
terkini, artificial inteligence, computer graphic, broadband networking, atau 
topik aktual lainnya.  
 

16. UJIAN AKHIR SEMESTER 
Materi meliputi bahasan pada minggu ke 9 sampai dengan 14, ditambah 
dengan review materi sebelum mid semester (porsi maksimal 25%) 
 

 



 

 

N. TUGAS 
Tugas diberikan pada tiap akhir sesi perkuliahan, dan direview sekilas pada awal 
perkuliahan pada pertemuan berikutnya. Tugas dapat berupa menjawab sejumlah 
pertanyaan, penulisan essay, literatur review, penyelesaian kasus, dan lain-lain 
terkait dengan topik bahasan. 
 
Beberapa contoh tugas : 
 
Minggu I 

• Berikan beberapa contoh bagaimana teknologi informasi dapat digunakan 
untuk membantu kita dalam mencari pekerjaan dan agar pekerjaan bisa 
”menemukan” kita ! 

• Bandingkan penggunaan email, telepon, dan surat pos konvensional. 
Tentukan tipe komunikasi yang cocok untuk masing-maisng media ! 

• Dari apa yang Anda baca, alami, dan amati dalam kehidupan sehari-hari, 
apakah Anda mempunyai pandangan positif, negatif atau netral mengenai 
kemajuan teknologi yang kian pesat ? tuliskan essay Anda 

 
Minggu II 

• Terkait dengan hukum Moore, lakukanlah riset mengenai siapakah orang 
ini? Apa bunyi hukumnya ? berapa lamakah waktu hingga hukum ini 
terpatahkan ? adakah pendapat kontra atas hukum ini? 

• Perangkat floppy drive tidak lagi diproduksi untuk IBM-PC compatible 
standard (juga perusahaan lain). Menurut Anda, adakah perangkat ”kuno” 
lainnya yang akan segera tergusur ? 

• Mengapa mesin-mesin konsole game sekarang ini banyak mengusung 
teknologi RISC ? bagaimanakah sebenarnya perbedaannya dengan mesin 
PC yang mengusung teknologi CISC ?  

 
Minggu III 

• Jelaskan dua keadaan dimana pemindaian sangat bermanfaat! 

• Jelaskan perbedaan antara monitor CRT dan monitor LCD, adakah 
teknologi terbaru untuk perangkat display selain kedua teknologi tersebut ! 

• Kunjungilah situs belanja perkakas komputer online, cari tahu lima jenis 
printer yang berbeda dengan meng-klik full specifications kajilah perbedaan 
dan persamaan teknis dari kelima perangkat printer tersebut. 

 
Mingggu IV 

• Bagaimanakah data tersimpan dalam media pita kaset, cakram magnetik, 
dan flashrom? 

• Apakah yang membedakan media simpanan berikut ini CD, DVD, DVD-
R,DVD+R,DVD-RW, BlueRay ? 

• Dengan bantuan mesin pencari, riset online, atau jurnal online tentukannlah 
berapa kapasitas rata-rata yang dibutuhkan oleh seorang profesional IT 
dalam menyimpan data/informasi semasa dia bekerja?  

 . 
O. KOMPONEN PENILAIAN  

 1. Tugas   : 20 % 
 2. Ujian Tengah Semester : 40% 



 

 

 3. Ujian AKhir Semester : 40% 
  4. Standar konversi nilai yang direncanakan:  
   A : 86 – 99  

   B : 76 – 85 
   C : 56 – 74 
   D : 40 – 55 
   E : 00 – 39 
 

 
P. BAHAN, SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI : 
 

Buku Utama:  

[A] Computer Science: An Overview, 10/E,J. Glenn Brookshear, Marquette 
University 

[B] Introduction to Information Technology ,Efraim Turban, Rainer, R. Kelly Jr. 
,Richard E. Potter, Wiley Publishing 

[C] Using Information Technology, 7/E, Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer, 
McGraw-Hill 

 

Referensi tambahan : 

• Stephen Segaller, "Nerds 2.0.1: a brief history of the Internet” 

• Michael Lewis, "the new new thing: a silicon valley story," W. W. Norton & 
Company, 2000. 

• Journal of the American Society for Information Science and Technology, berbagai 
journal dari IEEE dan ACM 

• Shelly, Gary B, Thomas J. Cashman and Misty E. Vermat (2004). “Discovering 
Computers 2004. A Gateway to Information (Web Enhanced)”. Thomson 
Course Technology  Edition. John Wiley & Sons, Inc. 

• Turban, Efraim, Ephraim Mclean and James Wetherbe (2004). Information 
Technology for Management. Transforming Organizations in the Digital 
Economy (4th Edition). John Wiley & Sons, Inc. 

• Senn, James A (2004). Information Technology. Principles, Practices, 
Opportunities (Third Edition). Prentice Hall 

 

Online Readings 

• www.ictwatch.com/paper 

• www.ebizzasia.com 

• www.wiley.com/college/turban 

• www.awl.com/cseng/series/it 

• www.prenhall.com/turban 

• www.mhhe.com/obrien 



 

 

• www.ebstrategy.com 

• http://onlinebusiness.about.com 

• www.ecommerce-guide.com 

• http://digitalenterprise.org/models/models.html 

• www.computerworld.com/managementtopics/ebusiness 

• www.about.com 

• www.intel.com 

• www.microsoft.com 

• www. Youtube.com 

• www.wikipedia.org 

• www.techweb.com/tech/ebiz 

• www.business.com/directory/internet_and_online/ecommerce 

• www.howstuffworks.com 

 

 

 


