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MENGENAL DUNIA 

KOMPUTER  
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PENGERTIAN DASAR  

• Komputer berasal dari bahasa 

latin computare artinya 

menghitung. 

• Hamacher, 2001: komputer adlh 

mesin penghitung elektronik yg 

cepat & dpt menerima informasi 

input digital, kemudian 

memprosesnya sesuai dgn 

program yg tersimpan di memori 

& menghasilkan output berupa 

informasi dari manusia.  
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PENGERTIAN DASAR  

• Blissmer, 1985: komputer adl suatu 

alat elektronik yg mampu melakukan 

beberapa tugas: 

 ф menerima input; 

 ф proses input; 

 ф menyimpan printah input & hasil 

pengolahan 

 ф output dalam bentuk informasi 

 

• Fuori,1981: komputer adalah suatu 

pemrosesan data yg dpt melakukan 

perhitungan besar secara cepat, 

termasuk perhitungn aritmatika & 

operasi logika, tanpa campur tangan 

orang lain 

 



4 

PENGERTIAN DASAR  

• Komputer adalah serangkaian 
ataupun sekelompok mesin 
elektronik yang terdiri dari ribuan 
bahkan jutaan komponen yang 
dapat saling bekerja sama, serta 
membentuk sebuah sistem kerja 
yang rapi dan teliti.  

• Sistem ini kemudian dapat 
digunakan untuk melaksanakan 
serangkaian pekerjaan secara 
otomatis, berdasar urutan 
instruksi ataupun program yang 
diberikan kepadanya.  
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• Secara prinsip, komputer 
hanyalah merupakan 
sebuah alat;  

• Alat yang bisa digunakan 
untuk membantu manusia 
dalam menyelesaikan 
pekerjaannya.  

• Untuk bisa bekerja, alat 
tersebut memerlukan 
adanya program dan 
manusia. 
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Keunggulan & kelemahan 

• Keunggulan Komputer 

 Speed (kecepatan dalam pengolahan). 

 Accuracy (ketelitian yang tinggi). 

 Versaticity (ingatan yang tak mudah 

lupa). 

 Capasity (mampu mengolah data 

dalam jumlah besar). 

 Tidak mudah lelah. 

 Dapat dipercaya. 

 Dapat menghasilkan informasi. 

 Penghematan sumber daya manusia 

 Penghematan biaya, karena ga perlu 

membayar banyak pegawai 

 Hasil pengolahan data lebih akurat 

dan dipercaya. 

 Dapat dipergunakan untuk 

memindahkan informasi dari suatu 

tempat ke tempat lain 

 

 

• Kelemahan Komputer 

 Komputer tidak dapat beroperasi 

tanpa intruksi 

 Hanya bekerja dengan bahasa mesin. 

 Biaya operasional relatif lebih mahal. 

 Berdampak terhadap lingkungan 

 Berdampak terhadap kesehatan 

 Berkurangnya lapangan kerja 
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SIKLUS PENGOLAHAN DATA 

• Data  : kumpulan 

kejadian yang diangkat dari suatu 

kenyataan 

• Pengolahan : manipulasi dari 

data ke dalam bentuk yang lebih 

berguna dan berarti 

• Informasi : hasil dari 

kegiataan pengolahan data yang 

memberikan bentuk yang lebih 

berarti dari suatu kejadian. 
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Pengembangan Siklus Pengolahan Data 

• Origination :  tahap yang 

berhubungan dengan proses 

pengumpulan data (pencatatan) 

• Input :  tahap proses memasukkan 

data ke dalam komputer lewat alat 

input 

• Processing :  tahap proses 

pengolahan dari data yang sudah 

dimasukkan yang dilakukan oleh alat 

proses 

• Output :  tahap proses menghasilkan 

output dari hasil pengolahan data ke 

alat output 

• Distribution :  tahap penyebaran 

output ke pihak yang membutuhkan 

informasi 

• Storage :  tahap proses perekaman 

hasil pengolahan ke simpanan luar. 
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Generasi Komputer  

• Generasi pertama dari 
komputer, ditandai dengan 
diketemukannya tabung hampa 
udara sebagai alat penguat 
sinyal. 

• Generasi ini kemudian diganti 
dengan generasi transistor, 
dan akhirnya timbul generasi 
ketiga dengan munculnya IC-
Chip. 

• Kini banyak diperdebatkan, 
apakah Microprocessor yang 
merupakan pengembangan 
dan peningkatan kemampuan 
dari  

 IC-Chip bisa dikatakan sebagai 
pelopor generasi ke-empat, 
ataukah masih tetap pada 
generasi ketiga  

• Alasan yang mendukung 
adalah, kemampuan dari 
Microprocessor jauh diatas 
IC-Chip, sedang yang 
menolak mengatakan, 
bahwa konsep dasar 
Microprocessor masih sama 
dan itu hanya merupakan 
peningkatan dari 
kemampuan dari IC-Chip 
belaka.  

• Dengan demikian, pada saat 
ini ada yang berpendapat 
bahwa kita sudah memasuki 
komputer generasi ke-empat 
dan bahkan kelima, tetapi 
ada juga yang masih 
berpendapat bahwa kita 
belum beranjak dari generasi 
ketiga.  
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Generasi Pertama 

• Tabung hampa udara sebagai 
penguat sinyal, merupakan ciri 
khas komputer generasi 
pertama. 

• Pada awalnya, tabung hampa 
udara (vacum-tube) digunakan 
sebagai komponen penguat 
sinyal.  

• Bahan bakunya terdiri dari 
kaca, sehingga banyak 
memiliki kelemahan, seperti: 
mudah pecah, dan mudah 
menyalurkan panas.  

• Panas ini perlu dinetralisir oleh 
komponen lain yang berfungsi 
sebagai pendingin  
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• Dan dengan adanya komponen 
tambahan, akhirnya komputer 
yang ada menjadi besar, berat 
dan mahal. 

• Pada tahun 1946, komputer 
elektronik didunia yang pertama 
yakni ENIAC sesai dibuat.  

• Pada komputer tersebut terdapat 
18.800 tabung hampa udara dan 
berbobot 30 ton.  

• begitu besar ukurannya, sampai-
sampai memerlukan suatu 
ruangan kelas tersendiri.  
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Generasi Kedua  

• Transistor merupakan ciri khas 

komputer generasi kedua. Bahan 

bakunya terdiri atas tiga lapis, 

yaitu: "basic", "collector" dan 

"emmiter".  

• Transistor merupakan singkatan 

dari Transfer Resistor, yang 

berarti dengan mempengaruhi 

daya tahan antara dua dari tiga 

lapisan, maka daya (resistor) yang 

ada pada lapisan berikutnya dapat 

pula dipengaruhi  
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• Dengan demikian, fungsi transistor 
adalah sebagai penguat sinyal. 
Sebagai komponen padat, tansistor 
mempunyai banyak keunggulan 
seperti misalnya: tidak mudah pecah, 
tidak menyalurkan panas. dan dengan 
demikian, komputer yang ada menjadi 
lebih kecil dan lebih murah 

• Pada tahun 1960-an, IBM 
memperkenalkan komputer komersial 
yang memanfaatkan transistor dan 
digunakan secara luas mulai beredar 
dipasaran. Komputer IBM- 7090 
buatan Amerika Serikat merupakan 
salah satu komputer komersial yang 

memanfaatkan transistor.   

• Komputer ini dirancang untuk 
menyelesaikan segala macam 
pekerjaan baik yang bersifat ilmiah 
ataupun komersial. Karena kecepatan 
dan kemampuan yang dimilikinya, 
menyebabkan IBM 7090 menjadi 
sangat popular. Komputer generasi 
kedua lainnya adalah: IBM Serie 1400, 
NCR Serie 304, MARK IV dan 
Honeywell Model 800.  
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Generasi Ketiga  

• Konsep semakin kecil dan semakin 
murah dari transistor, akhirnya 
memacu orang untuk terus melakukan 
pelbagai penelitian.  

• Ribuan transistor akhirnya berhasil 
digabung dalam satu bentuk yang 
sangat kecil.  

• Secuil silicium yag mempunyai ukuran 
beberapa milimeter berhasil 
diciptakan, dan inilah yang disebut 
sebagai Integrated Circuit atau IC-Chip 
yang merupakan ciri khas komputer 
generasi ketiga.  
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Generasi ke-empat 

• Microprocessor merupakan chiri khas 
komputer generasi ke-empat yang 
merupakan pemadatan ribuan IC 
kedalam sebuah Chip. 

• Karena bentuk yang semakin kecil dan 
kemampuan yang semakin meningkat 
meningkat dan harga yang ditawarkan 
juga semakin murah.  

• Microprocessor merupakan awal 
kelahiran komputer personal. Pada 
tahun 1971, Intel Corp kemudian 
mengembangkan microprocessor 
pertama serie 4004.  

• IBM mulai mengeluarkan Personal 
Computer pada sekitar tahun 1981 
seperti yang nampak pada gambar, 
dengan menggunakan Operating 
System MS-DOS 16 Bit.  

• Dikarenakan harga yang ditawarkan 
tidak jauh berbeda dengan komputer 
lainnya, disamping teknologinya jauh 
lebih baik serta nama besar dari IBM 
sendiri, maka dalam waktu yang 
sangat singkat komputer ini menjadi 
sangat popular.  
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Generasi Berikutnya  

• Pada generasi ini ditandai dengan 
munculnya: LSI (Large Scale 
Integration) yang merupakan 
pemadatan ribuan microprocessor 
kedalam sebuah microprocesor. 
Selain itu, juga ditandai dengan 
munculnya microprocessor dan 
semi conductor.  

• Perusahaan-perusahaan yang 
membuat micro-processor 
diantaranya adalah: Intel 
Corporation, Motorola, Zilog dan 
lainnya lagi.  

• Dipasaran bisa kita lihat adanya 
microprocessor dari Intel dengan 
model 4004, 8088, 80286, 80386, 
80486, dan Pentium  
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TUGAS 

• Deskripsikan manfaat komputer dalam 

berbagai bidang! 

Ketentuan: 

1) huruf Calibri dengan ukuran 12 

2) margin atas 4 cm, kiri 3,5 cm, bawah 3 cm 

dan kanan 3 cm 

3) banyak halaman antara 3-5 lembar  
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JENIS-JENIS KOMPUTER 

1. JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

DATA YANG DIOLAH 

2. JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

PROCESSORNYA 

3. JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

BENTUK FISIKNYA 

4. JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

PENGGUNAANYA 

5. JENIS KOMPUTER BERDASARKAN SKALA 

KEMAMPUANNYA 
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JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

DATA YANG DIOLAH 

1. Komputer Analog 

• Komputer yang digunakan 

untuk menerima sinyal analog.  

• Digunakan untuk melakukan 

pengecekan untuk data yang 

tidak berbentuk angka. 

• Karena data yang didapatkan 

adalah data yang bersifat 

gelombang.  

• Biasanya digunakan untuk 

merepresentasikan keadaan. 

• Example : Pengecekan Suhu, 

Penghitung aliran BBM pada 

SPBU. 
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2. Komputer Digital 

• Komputer yang sering kita 

pakai untuk aktivitas sehari-

hari.  

• CPU (Central Processing Unit) 

adalah inti dari elemen 

computer digital.  

• Bentuknya Chip kecil dan 

terdiri dari transistor yang 

begitu banyak.  

• Example : Desktop, Laptop, 

Netbook, Minicomputer, 

Server, Komputer Tablet.  

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

DATA YANG DIOLAH 
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3. Komputer Hybrid  

• Komputer yang memiliki 

kemampuan dari computer analog 

dan computer digital.  

• Diperuntukkan untuk pengolahan 

data yang sifatnya baik kuantitatif 

maupun kualitatif. 

• Digunakan untuk aplikasi khusus 

yang biasanya dipakai pada 

robot-robot yang dipakai sebagai 

pekerja pada pabrik serta 

digunakan oleh berbagai rumah 

sakit yang digunakan untuk 

memeriksa keadaan tubuh pasien 

yang pada akhirnya computer 

bisa mengeluarkan berbagai 

analisa yang disajikan dalam 

bentuk gambar, grafik, ataupun 

tulisan.  

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

DATA YANG DIOLAH 
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JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

PROCESSORNYA 

 
1. Microcomputer 

• Kelas computer yang 

menggunakan mikroprosesor 

sebagai CPU utamanya. 

• Microprosesor : sebuah IC 

yang digunakan sebagai 

otak/pengolah utama dalam 

sebuah sistem computer. 

• Dikenal sebagai Personal 

Computer (PC), Home 

Computer, atau Small-

Business Computer.  

• Example : Desktop, Laptop.  
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2. Minicomputer 

• Kelas computer multi-user yang 

dalam spectrum komputasi berada 

di posisi menengah di bawah kelas 

computer mainframe dan  diatas 

sistem computer single-user seperti 

computer pribadi. 

• Istilah minicomputer sudah 

dianggap kuno dan diganti dengan 

istilah stasiun kerja (workstation) 

dalam dunia Sun Microsystem.  

• Example : Workstation 

 

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

PROCESSORNYA 
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3. Mainframe  

• Mengacu kepada kelas tertinggi dari 

computer yang terdiri dari computer-

computer yang mampu melakukan banyak 

tugas komputasi yang rumit dalam waktu 

yang singkat. 

• Umumnya digunakan oleh banyak pengguna 

yang terkoneksi dengan menggunakan 

terminal.  

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

PROCESSORNYA 
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4. Supercomputer 

• Komputer yang memimpin di dunia 

dalam kapasitas proses, terutama 

kecepatan penghitungan.  

• Superkomputer diperkenalkan pada 

tahun 1960-an, di desain oleh Seymour 

Cray di Control Data Corporation (CDC).  

• Memimpin di Pasaran pada tahun 

1970an sampai Cray berhenti untuk 

membentuk perusahaanya sendiri, Cray 

Research.  

• Cray Research mengambil pasaran 

supercomputer dengan desainnya, 

dalam keseluruhan menjadi pemimpin 

supercomputer selama 25 tahun (1965-

1990).  

• Example : IBM Roadrunner 

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

PROCESSORNYA 
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JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

BENTUK FISIKNYA 

 
1. Komputer Desktop  

• Ukuran fisiknya lumayan kecil, biasanya 

cocok diletakkan di atas meja.  

• Bahkan sekarang dikembangkan 

dikembangkan bentuk computer desktop 

yang semakin tipis yang dikenal dengan 

bentuk desktop slim.  

• Bentuk desktop ini biasanya dilengkapi 

dengan banyak ruang yang disebut 

expantion slot slot sebagai tempat untuk 

card tambahan. 

• Example :  

 Komp. Desktop ->  
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2. Komputer Tower 

• Ukuran fisk relatif lebih besar 

dibandingkan dengan komputer jenis 

desktop 

• cocok untuk diletakkan di samping atau di 

atas meja 

• Memiliki ruang untuk expantion slot lebih 

banyak. 

 

3. Komputer Laptop  

• komputer dengan ukuran fisik yang dapat 

dipangku  

• ukurannya lebih kecil dari komputer 

desktop 

• semua komponennya dibuat menyatu. 

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

BENTUK FISIKNYA 
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4. Komputer Portable 

• Ukuran fisiknya sedikti lebih 

kecil dari komputer desktop 

dan tower. 

• Seluruh bagian-bagiannya 

dijadikan satu agar mudah 

dibawa kemana-mana.  

• Jenis komputer ini diciptakan 

untuk orang yang sering 

bekerja berpindah-pindah 

atau dilapangan.  

• Secara bebas portable artinya 

mudah dibawa-bawa. 

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

BENTUK FISIKNYA 
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5. Komputer NoteBook  

• Sesuai dengan jenisnya ukuran fisik 

komputer ini sebesar notebook 

• bentuk dan ukurannya hampir sama 

dengan komputer Laptop 

 

 

6. Komputer SubNotebook 

• Ukurannya sebesar kertas kwarto 

• tebal kira-kira 5 cm 

• dan masih terus dikembangkan 

untuk mengecilkan ukurannya. 

 

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

BENTUK FISIKNYA 
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7. Komputer Palmtop 

• Komputer ini dibuat untuk bisa digenggam 

• bila dibandingkan dengan ukuran kaset kira-kira 

sebesar kaset video beta 

• Arus listriknya didapatkan lewat baterai. 

  

JENIS KOMPUTER BERDASARKAN 

BENTUK FISIKNYA 
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KOMPUTER BERDASARKAN 

PENGGUNAANYA 

1.Komputer untuk tujuan umum 

(general purpose computer) 

 

• Komputer untuk tujuan 

umum adalah komputer yang 

digunakan secara umum  

• komputer yang biasa kita 

temukan atau yang biasa kita 

gunakan sehari-hari.  

• misalnya komputer yang 

digunakan untuk mengetik, 

mengolah data perhitungan, 

mengolah data grafis, 

mengolah database, dan lain 

sebagainya. Contoh 

dari Komputer ini adalah PC 

dan Laptop. 
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2. Komputer untuk tujuan 

khusus (Special purpose 

computer) 

 

• komputer yang digunakan 

secara khusus dan 

mempunyai satu fungsi saja.   

• komputer tersebut tidak 

digunakan untuk pekerjaan 

yang biasanya.  

• Contohnya 

adalah Komputer SERVER, 

PC router, atau terminal dumb.  

KOMPUTER BERDASARKAN 

PENGGUNAANYA 
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• Berikut ini kategori komputer yang dilihat berdasarkan 

kemampuannya untuk memproses, baik dalam 

melayani user, pemrosesan aplikasi, dan kemampuan 

untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus 

pada saat bersamaan. 

 

1. Small Scale Computer  

 

• Komputer skala kecil, merupakan komputer yang 

memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. 

Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah 

komputer desktop atau komputer pribadi yang 

umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat.  

 

KOMPUTER BERDASARKAN SKALA 

KEMAMPUANNYA 
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2. Medium Scale Computer  

• Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke 

dalam kategori ini adalah komputer mini, yang biasanya melayani 

penggunanya pada dumb terminal. 

 

3. Large Scale Computer  

• Komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam 

kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut 

dapat diakses beramai-ramai, dan sudah dilengkapi dengan 

perangkat dan software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah 

untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup 

rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small.  

KOMPUTER BERDASARKAN SKALA 

KEMAMPUANNYA 



35 

• Konsep Sistem Komputer 

 

Hardware  

Software  

Brainware 

 

• adalah merupakan konsep tri-tunggal 
yang tidak bisa dipisahkan satu 
dengan lainnya. 

• Jaringan dari elemen-elemen yg saling 
berhubungan, membentuk satu 
kesatuan untuk melaksanakan suatu 
tujuan pokok 

• Untuk tahap pertama, manusia harus 
memasukkan program terlebih dahulu 
kedalam komputer.  

• Setelah Setelah program tersimpan 
didalam komputer, maka komputer 
baru bisa bekerja untuk membantu 
manusia untuk menyelesaikan 
persoalan ataupun pekerjaannya.  
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Sistem Komputer 

HARDWARE 

  Peralatan dari sistem komputer yang secara fisik 

               terlihat  dan terjamah 

SOFTWARE 

  Program yang berisi perintah untuk melakukan 

               pengolaahan data 

BRAINWARE 

  Manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta  

               mengatur sistem  komputer  
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PENGENALAN HARDWARE 

• Komponen Pokok 

Hardware Komputer  

1.Alat Input 

2.Alat Proses 

3.Alat Penyimpanan 

4.Alat Output 

5.Alat Komunikasi 
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PENGENALAN SOFTWARE 

 
BAHASA PEMROGRAMAN 

 Bahasa Mesin ; Assembler 

 Bahasa Tingkat Tinggi 

- Menggunakan Compiler 

sebagai penterjemah ; Fortran, 

LISP, Cobol, RPG, dsb  

- Menggunakan Interpreter 

sebagai penterjemah ; Basic, 

Pascal, Bahasa C, dsb 

 Bahasa Generasi Ke-4 ; 

Informix, Oracle, dsb 

 

 

PAKET APLIKASI 

 - Word Star, dBase-II, 

Lotus 1-2-3, dll 

 - MS-Word, MS-Excell, 

MS-Power Point, dll 

  

SISTEM OPERASI 

 - IBM–DOS, MS-DOS 

 - WINDOWS 

 - UNIX 

 - LINUX 
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PENGENALAN BRAINWARE 

 

SYSTEM ANALIS 

o  Orang yang merancang 

suatu system 

 

PROGAMMER 

o  Orang yang membuat 

program 

 

END-USER 

o  Orang yang 

menggunakan komputer  

    secara langsung 
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Konsep Dasar Komputer  

• Komputer apapun jenisnya, 

  selalu memiliki suatu peralatan 

yang disebut sebagai: 

• Input device 

• Central Processing Unit 

• Output Device 

• External memory.  
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• Input Device  
• Input device bisa diartikan sebagai peralatan 

yang berfungsi untuk memasukkan data ke-

dalam komputer. Jenis input device yang 

dimiliki oleh komputer cukup banyak  

• Output Device 
Output device bisa diartikan sebagai 

peralatan yang berfungsi untuk 

mengeluarkan hasil pemrosesan 

ataupun pengolahan data yang 

berasal dari CPU kedalam suatu 

media yang dapat dibaca oleh 

manusia ataupun dapat digunakan 

untuk penyimpanan data hasil proses. 

Jenis output device yang dimiliki oleh 

komputer cukup banyak  

• External Memory  
• External memory bisa diartikan 

sebagai memory yang berada diluar 

CPU. Juga disebut sebagai 

Secondary Storage ataupun Backing 

Storage ataupun Memory Cadangan 

yang berfungsi untuk menyimpan data 

dan program. Data dan program yang 

tersimpan didalam external memory, 

agar bisa berfungsi data dan program 

tersebut harus dipindahkan terlebih 

dahulu kedalam internal memory. 

Jenis external memory cukup banyak  
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• Central Processing Unit 

(CPU) 
• Bagian ini berfungsi sebagai 

pemegang kendali dari jalannya 

kegiatan komputer, dan dikarenakan 

itu, CPU juga disebut sebagai otak 

dari komputer. Selain dari pada itu, 

CPU juga berfungsi sebagai tempat 

untuk melakukan pelbagai pengolahan 

data. Pekerjaan pengolahan data 

diantaranya: mencatat, melihat, 

membaca, membandingkan, 

menghitung, mengi-ngat, mengurutkan 

maupun membandingkan  

• Dalam bekerja, fungsi dari CPU terbagi 

menjadi:  

• Internal Memory/Main Memory, berfungsi 

untuk me-nyimpan data dan program.  

• ALU (Arithmatic Logical Unit), untuk 

melaksanakan perbagai macam 

perhitungan.  

• Control Unit, bertugas untuk mengatur 

seluruh operasi komputer.  
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Pengertian Data dan Informasi  

• Data adalah sesuatu yang belum 

mempunyai arti bagi penerimanya 

dan masih memerlukan adanya 

suatu pengolahan.  

• Data bisa berujut suatu keadaan, 

gambar, suara, huruf, angka, 

matematika, bahasa ataupun 

simbol-simbol lainnya yang bisa 

kita gunakan sebagai bahan untuk 

melihat lingkungan, obyek, 

kejadian ataupun suatu konsep  



44 

• Informasi merupakan hasil 

pengolahan dari sebuah model, 

formasi, organisasi, ataupun suatu 

perubahan bentuk dari data yang 

memiliki nilai tertentu, dan bisa 

digunakan untuk menambah 

pengetahuan bagi yang 

menerimanya.  

• Dalam hal ini, data bisa dianggap 

sebagai obyek dan informasi 

adalah suatu subyek yang 

bermanfaat bagi penerimanya. 

Informasi juga bisa disebut 

sebagai hasil pengolahan ataupun 

pemrosesan data.  
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Hirarchi Penyajian Data  

• Pengertian data yang diolah oleh komputer, cara 
penyajiannya dapat dibagi dalam beberapa 
tingkatan/hirarchi, yaitu: 

• a. Byte/Karacter 
Merupakan satuan data paling kecil. Karakter bisa 
berbentuk huruf (A s/d Z, atau a s/d z), berbentuk angka 
(0 s/d 9), ataupun berbentuk tanda baca lainnya lagi.  

• b. Field 
Merupakan kumpulan dari karakter-karakter yang 
membentuk suatu arti tertentu; Misalnya, Field untuk 
Nomor Mahasiswa, Field untuk Nama Mahasiswa, Field 
untuk Mata Pelajaran dan lain  

• c. Record 
Merupakan kumpulan dari field-field yang membentuk 
sebuah arti. Misalkan kumpulan field NIRM, NAMA 
MATERI PENDIDIKAN pada akhirnya membentuk sebuah 
record  

• d. File 
File merupakan kumpulan dari record-record . Dengan 
demikian, hirarchi penyajian data dengan urutan dari kecil 
kebesar adalah sebagai berikut: Byte/Character -> Field --
> Record --> File 
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Sistem Bilangan dan 

Konversi Bilangan 
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Pendahuluan  

• Ada beberapa sistem bilangan yang 
digunakan dalam sistem digital. Yang 
paling umum adalah sistem bilangan 
desimal, biner, oktal dan heksadesimal 
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Sistem Bilangan 

• Secara matematis sistem bilangan bisa 

ditulis seperti contoh di bawah ini: 
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:       Nilai

:Bilangan 
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Sistem Radiks Himpunan/elemen Digit                Contoh 

Desimal r=10 

r=2 

r=16 

r= 8 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}                             25510 

Biner 

{0,1,2,3,4,5,6,7}                                   3778 

{0,1}                                              111111112 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, B, C, D, E, F}         FF16 

Oktal 

Heksadesimal 

Biner     0000  0001  0010   0011    0100  0101   0110   0111   1000   1001   1010   1011   1100  1101   1110  1111    

Heksa     0    1    2     3     4     5     6     7    8     9     A     B    C    D     E    F 

Desimal   0    1    2     3     4     5     6     7    8     9    10   11   12   13   14  15 
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Konversi Radiks-r ke desimal 

• Rumus konversi radiks-r ke desimal: 

 

 

• Contoh: 
– 11012 = 123  +  122  +  120 

              = 8 + 4 + 1 =  1310 
 

– 5728  = 582  +  781  +  280 

             = 320 + 56 + 16 =  39210 
 

– 2A16 = 2161  + 10160 

            = 32 + 10 = 4210 
 

 

 







1n
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i
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Piranti Input (Input Unit) 
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Piranti Masukan  

(Input Device) 

• Input Device : perangkat keras komputer yang 

memungkinkan pemasukan data dalam sistem 

komputer 

 

 Pengetikan 

Keyboard 
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Keyboard 

 Keyboard : piranti masukan yang dapat 

mengubah huruf,angka atau code lain menjadi 

isyarat listrik yang dapat diproses oleh 

komputer. 

 Keyboard terdiri atas tombol pengetikan, 

angka, fungsi dan kontrol 

 QWERTY Keyboad pertama kali diciptakan 

oleh Christian Sholes tahun 1860-an pada 

mesin tik manual 
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Bagian-Bagian 

Keyboard 
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Jenis Keyboard 

• Keyboard 101-Key Enhanced 

• Keyboard Windows 104-Key 

• Keyboard Standart Apple 82-Key 

• Keyboard Extended Apple 108-Key 

• Keyboard Braille (Penyandang Cacat TunaNetara) 

 

 

p. 69 Next 
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Cara Kerja Keyboard.. 

 Penekanan Keyboard menghasilkan arus listrik 

 Processor mencocokkan lokasi koordinat x,y pada peta karakter 

di ROM 

 Jika Pemakai menekan secara bersamaan,processor akan 

mencari keberadaan kombinasi tombol dalam peta karakter 

 Peta karakter dapat di timpa dengan sebuah software 

 Software yang menghendaki agar tata letak keyboard/Qwerty 

diubah menjadi Dvorak/Kombinasi kunci tertentu yang 

mempunyai arti berbeda. 

 Dvorak (sistem tata letak keyboard yang disusun berdasarkan 

kesering pakaian huruf 

 Keyboard dilengkapi dengan typematic (processor akan 

mengenali penekanan tombol terus menerus) 
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Teknologi Keyboard 

• Rubber Dome Mechanical 
• Capacitive Non-Mechanical 
• Metal Contact Mechanical 
• Membrane Mechanical 
• Foam Elemet Mechanical 
• Bluetooth Keyboard 
• Teknologi OLED (Optimus Maximus Style 

Keyboard) Notebook  
 

 
 

 
 

Berdasarkan Teknologi Switch Keyboard: 

http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
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Teknolologi Mekanis,  

OLED, Nirkabel 

“Saklar menghubungkan rangkaian yang terputus” 

 Capative Non-Mechanical; Dalam rangkian selalu ada arus listrik, 

setiap penekanan tombol membuat piringan mendekati rangkaian 

dan mempengaruhi aliran listrik, aliran listrik dipantau oleh 

processor dan dicocokkkan dengan peta karakter di ROM 

 OLED keyboard; Dapat mengatur dan mengganti tata letak 

tombol sesuai dengan keinginan dan keyboard dapat mudah 

dilihat di malam hari karena cahaya (berwarna) yang dapat 

dikeluarkan oleh OLED itu sendiri.  

 Bluetooth keyboard; juga dilengkapi dengan teknologi nirkabel 

Bluetooth di dalamnya. dapat dikombinasikan dengan device lain 

yang kompatibel. Misalnya dengan PDA (Personal Data 

Assistant), atau ponsel pintar (smartphone) yang juga memiliki 

kemampuan Bluetooth dan memiliki basis Symbian.  
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Gambar Teknologi 

Keyboard.. 
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Contoh Keyboard 
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      ALAT INPUT LANGSUNG 

a. KEYBOARD 

b. POINTING DEVICE CONTOH 

MOUSE,LIGHT PEN, DIGITIZER 

GRAPHIC TABLET 

c. SCANNER CONTOH MICR, MAGNETIC 

STRIP, OPTICAL DATA READER (OCR 

READER, OCR TAG READER, BAR 

CODE WAND, OMR READER) 

d. SENSOR CONTOH DIGITIZING CAMERA 

e. VOICE RECOGNIZER ATAU SPEECH 

RECOGNIZER 
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Pointing Device/Alat 

Penunjuk 

• Mouse 

• Trackball 

• Pointing Stick 

• Touchpad 

• Touch Screen 

• Joystick 

• Light Pen 

• Digitizing Tablet 

 

“ Piranti yang digunakan untuk memilih 

data/perintah yang muncul di minitor dan banyak 

dimanfaatkan untuk aplikasi berbasis gambar” 
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Mouse 

• Mouse : untuk menunjuk data/perintah yang 
ditampilkan di layar minitor.  

• Diciptakan Pertama Kali Oleh Douglas Engelbart 
(Stanford Research Institute) 

– Nama Paten Pertama Kali Dari Mouse :“X-Y Position 
For A Display System 

• Kabel Penghubung Mouse;  Standard Serial 
Mouse,PS2,Wireless/Nirkabel 

• Jenis Mouse; Mouse Optomekanik & Mouse Optik 

• Sedangkan secara fisik, bentuk mouse sbb : 

– Mouse yang menggunakan bola dan 
scroll/penggulung layar 

– Mouse yang menggunakan bola tanpa 
scroll/penggulung layar 

– Mouse Optik/laser yang menggunakan 
scroll/penggulung layar 

– Mouse Optik/laser yang menggunakan 
scroll/penggulung layar tanpa kabel  
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Cara Kerja Mouse 

Optomekanik 

• Sebuah bola terletak didasar mouse, bola akan bergerak ketika akan 
menggeserkan mose 

• Dua buah roller berputar saat bola mose bergerak; roller pertama ke 
sumbu X dan kedua ke sumbu Y 

• Ada sepasang piringan pada masing-masing roller; sehingga gerakan 
melingkar dapat diteksi oleh mouse 

• Dengan adanya piringan, maka cahaya LED akan ditangkap secara 
terputus-putus oleh sensor infrared. Pulsa yang terputus-putus 
menadakan kecepatan geser mouse dan jarak penggeseran 

• Terdapat Chip yang dapat mengubah pulsa LED menjadi data BINER 

• Kekurangan; debu yang masuk agar selalu dibersihkan 

 

 

“ Mouse untuk mendeteksi gerakan tangan kita, untuk 

diubah menjadi sinyal yang dapat dikenali oleh 

processor” 
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Cara Kerja Mouse Optik 

 Menggunakan LED sebagai pengganto bola mouse 

 Cahaya LED akan dipantulkan ke permukaan alas sensor 
CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor) 

 Sensor mengirim gambaran ke permukaan DSP (Digital Signal 
Processor) 

 DSP akan menganilisis gambar untuk menentukan jarak 
penggesearan mouse 

 Berdasarkan data analisis; komputer akan menggeser posisi 
kursor mouse pada layar 

 Kelebihan; tidak ada bgian yang harus bergerak; sehingga 
kemungkinan kegagalan putaran tidak ada. 
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Trackball 

 Fungsi; untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan 
grafis, penggesaran dilkukan dengan memutar bola tarckball 
dengan tangan pemakai ke arah yang dikehendaki. 

 Banyak diterapkan pada komputer laptop untuk menghemat 
tempat gerak 
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• Prinsip kerja dari trackball hampir sama dengan mouse,  

perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. 

• Pada mouse operator  harus menggerakkan seluruh 

badan dari mouse tersebut,  sedangkan pada trackball 

badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan 

operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan 

perpindahan kursor.  

• Dengan demikian trackball cukup ditempatkan pada 

tempat yang sempit pada sebuah meja kerja. 
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Touchpad 

 Piranti yang berupa datar guna menggeser penunjuk pada layar 
monitor dengan cara menggerakkan tangan di atasnya. Untuk 
melakukan klik cukup dilakukan dengan mengetuk touchpad 
tersebut.  

 Alat ini banyak digunakan di komputer laptop 
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TouchScreen 

 Piranti penunjuk berupa monitor yang sangat peka 
sehingga memungkinkan pemakai untuk menunjuk 
dan menyentuh gambar di layar secara langsung 
untuk mengatifkan perintah 

 Layar sentuh dibungkus plastik, didalamnya terdapat 
sinar inframerah 

 Lokasi Sinar Infra merah yang terputus oleh tekanan 
jari, akan memberi tahu komputer tentang lokasi 
perintah yang di kehendaki pemakai 

 Hasil Output dimunculkan kembali pada touch screen 

 Diterapkan; bandara, ATM, mesin penjualan tiket, 
penyedia informasi di kampus, toko, departement dll 
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 Fungsi; mengendalikan aplikasi permainan (game). 

 Prinsip kerjanya sama dengan mouse 

 Mempunyai Stick penggerak berupa tongkat kecil 

 

Joystick 

Light Pen 
 Piranti penunjuk berupa pena dapat menghasilkan cahaya 

digunakan bersamaan dengan sebuah layar yang peka cahaya 
(fotoelektrik) 

 Dapat digunakan menunjuk langsung ke layar untuk melakukan 
pilihan perintah yang di kehendaki 

 Pemanfaatan; Alat pengendali lalu lintas udara pada bandara, 
untuk menampilkan informasi lebih rinci mengenai sebuah 
pesawat; dengan cara menunjuk obyek tertentu yang muncul 
pada radar 
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73 
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Digitizing Tablet 

• Piranti yang dapat mengkonversi gambar/foto menjadi data 

digital 

• Berbentuk papan plastik elektronis yang dilengkapi dengan 

mouse/pena elektronis 

• Dapat mengkonversikan gerakan tangan menjadi sinyal 

digital untuk masukan bagi komputer  

• Peranti ini banyak digunakan untuk penerapan dalam 

bidang computer-aided design(CAD), atau untuk menyalin 

gambar yang tersedia kedalam bentuk digital untuk diolah 

lebih lanjut. 

• Peranti penunjuknya disebut stylus  
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Image Scanner 

 Piranti yang dapat mengambil masukan data berupa 
gambar,foto,bahkan juga tulisan tangan 

 Hasil diubah menjadi sinyal digital dan dapat disimpan 
dalam disk 

 Dapat mengubah dalam bentuk format document 

 Penemu scanner adalah Robert S. Ledley Ledley lahir di 
Newyork pada tahun 1926. Hingga akhirnya pada tahun 
1943 lahirlah CT Scanner yang mampu memindai seluruh 
tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin 
temuannya itu di namakan Automatic Computerized 
transverse Axial (ACTA). 
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Cara kerja SCANNER 

Ketika menekan tombol mouse untuk memulai Scanning, yang terjadi adalah :  

• Penekanan tombol mouse dari komputer menggerakkan pengendali kecepatan pada mesin 
scanner. Mesin yang terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit 
scanning.  

• Kemudian unit scanning menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai 
untuk langsung memulai scanning.  

• Nyala lampu yang terlihat pada Scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai 
dilakukan.  

• Setelah nyala lampu sudah tidak ada, berarti proses scan sudah selesai dan hasilnya dapat 
dilihat pada layar monitor.  

• Apabila hasil atau tampilan teks / gambar ingin dirubah, maka dapat merubahnya dengan 
menggunakan software-software aplikasi yang ada. Misalnya dengan photoshop, Adobe dan lain- 
lain.  

Ada dua macam perbedaan scanner dalam memeriksa gambar yang berwarna yaitu : 

• Scanner yang hanya bisa satu kali meng-scan warna dan menyimpan semua warna pada saat itu 
saja.  

• Scanner yang langsung bisa tiga kali digunakan untuk menyimpan beberapa warna. Warna-warna 
tersebut adalah merah, hijau dan biru. 

• Scaner yang disebut pertama lebih cepat dibandingkan dengan yang kedua, tetapi menjadi 
kurang bagus jika digunakan untuk reproduksi warna. Kebanyakan scanner dijalankan pada 1-bit 
(binary digit / angka biner), 8-bit (256 warna), dan 24 bit (lebih dari 16 juta warna). Jika 
membutuhkan hasil yang sangat baik maka dianjurkan menggunakan scanner dengan bit yang 
besar agar resolusi warna lebih banyak dan bagus. 
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JENIS – JENIS SCANNER 

Berdasarkan Manfaat Dan Cara 

Penggunaannya  

1. Flat bed 

– Jenis ini banyak ditemui karena harga yang relative murah dan 

cocok untuk pemakaian pribadi. Scanner ini berbentuk persegi 

panjang, memiliki papan penutup, dan lapisan kaca tempat 

meletakkan gambar. Cara pengoperasiannya diletakkan secara 

mendatar. 

– Komponen Dalam Scanner Flatbed : 

• Alas kaca. Alas kaca digunakan sebagai wadah dari gambar yang akan 

dibaca. 

• Sumber Cahaya. Sumber cahaya berupa lampu dengan intensitas cahaya 

cukup tinggi akan menghasilkan cahaya yang diarahkan ke gambar. 

• Sensor signal pantulan. Jenis yang umum digunakan untuk jenis 

scanner flat bed adalah sensor CCD(charge-coupled devices). Alat ini 

berfungsi seperti mata yang akan membaca sinar pantulan dari gambar 

Untuk mengarahkan sampai ke CCD, cahaya pantulan dari gambar 

diarahkan dengan menggunakan sejumlah cermin dan lensa scanner. 

• Motor Stepper dan pita  bergerigi. Karena data dibaca baris perbaris, 

maka dibutuhkan motor stepper dan pita bergerigi untuk menggerakan 

lampu dan CCD. 

• Penutup. Penutup digunakan untuk menghindari sinar luar yang masuk, 

sehingga data yang dibaca oleh CCD benar-benar data pantulan dari 

gambar yang sedang dibaca. 

– Selain komponen-komponen tersebut tentu masih ada banyak 

komponen lain, tetapi fungsi dan bentuknya dapat berbeda antara 

jenis scanner satu dan lainnnya. 
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2. Handheld 

 Jenis ini membutuhkan keterampilan 

yang lebih dari penggunanya. 

Pengguna dengan tangannya akan 

menggerakan scanner ini di atas 

gambar yang akan dibacanya. Karena 

proses pembacaan data oleh scanner 

sangat sensitif, maka gambar yang 

dihasilkan kualitasnya kurang baik, 

akibat kecepatan gerakan yang tidak 

rata. Umumnya scanner jenis ini 

bersifat monochrome, atau tepatnya 

hanya dapat menghasilkan warna 

hitam putih saja. 
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Piranti Ouput (output Unit) 
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Piranti Ouput  

(output Unit) 

• Output Device; piranti yang dapat menampilkan hasil 

pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada 

komputer. 

 

Output Device 

Softcopy 

Hardcopy 

Output berupa tampilan pada 

monitor/berupa suara 

Output berupa bahan cetakan, seperti kertas,plastik 

transparan,microfilm 
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Pengelompokan 

Output Unit 
• Softcopy 

       1. Monitor     Cathode Ray Tube/CRT 

                           Flat Panel Display & LCD 

  

• Hardcopy 

       1. Printer     - Impact 

    - Thermal 

    - Inkjet 

    - Laser 

    - Multifungsi 

  2. Plooter             Pena 

             Elektrostatis 

            Thermal 

           Pemotong 

           Format Lebar 
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Minitor 

 CGA (Clor Grafhic Adapter); 1981,memiliki 4 variasi warna 

dengan resolusi 320x200 pixel 

 EGA (Enhanced Graphic Adapter); 1984,memiliki 16 warna 

dengan resolusi 640x350 pixel 

 VGA (Video Grahic Adapter); 1987, digunakan pada mesin 

386&486 

 SVGA (Super Video Graphic Array); 800x600 pixel,16 juta warna 

 XGA (Extended Graphic Array); 1024x768 pixel, 65.536 warna 

 SXGA (Super Extended Graphic Array); 1280x1024 

 UXGA (Ultra Extended Graphic Array); 1600x1200 
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Standart Resolusi 

Monitor 

 Monitor; Piranti yang menghasilkan output berupa teks dan 

gambar gerak/diam. 

 Monitor terbagi menjadi CRT & FPD 

 FPD terdiri atas LCD, EL dan Plasma 

 Ukuran monitor dalam satuan Inchi 

 Resolusi Minitor diukur dalam pixel, contoh 1024x768 pixel (1024 

barisx768 kolom) 

 Dot Pitch menunjukkan jarak antara 2 pixel 

 Semakin dekat jarak dot pitch gambar yang dihasilkan semakin 

halus 

 Contoh: .28dp = 28/100 mm 

 Kecepatan Refresh menunjukkan jumlah pemancaran ulang  

piksel/detik , sehingga tampilan piksel tetap jelas. 
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Lanjut.. 

• Semakin tinggi kecepatan refresh, tampilan layar akan terlihat 
lebih nyata 

• Kecepatan refresh dalam Hz 

• Monitor yang baik minimal refresh 75Hz ( dalam 1 detik citra 
ditampilkan 75X) 

• Interlaced Monitor; jenis monitor yang menampilkan informasi 
dalam layar melalui 2 tahapan; Non Interlaced; dengan 1 
tahapan 

• Televisi merupakan contoh interlaced minitor; efek yang 
dtimbulkan berupa “kerdip” dapat melelahkan mata. 

• Color Depth (kedalaman warna); jumlah bit yang dipergunakan 
untuk menyimpan ketentuan tentang sebuah pixel, menentukan 
variasi warna yang dihasilkan. 
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cara kerja monitor 

• Prinsip kerja monitor konvensional, monitor CRT (Cathode Ray Tube), sama dengan prinsip kerja 

televisi yang berbasis CRT. Elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian 

dalam tabung yang dilapis elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk 

memendarkan cahaya.  

• Sinar elektron tersebut melewati serangkaian magnet kuat yang membelok-belokkan sinar 

menuju bagian-bagian tertentu dari tabung bagian dalam. 

• Begitu sinar tersebut sampai ke bagian kaca tabung TV atau monitor, dia akan menyinari lapisan 

berpendar, menyebabkan tempat-tempat tertentu untuk berpendar secara temporer. 

• Setiap tempat tertentu mewakili pixel tertentu. Dengan mengontrol tegangan dari sinar tersebut, 

terciptalah teknologi yang mampu mengatur pixel-pixel tersebut untuk berpendar dengan 

intensitas cahaya tertentu. Dari pixel-pixel tersebut, dapat dibentuklah gambar. 

• Teorinya, untuk membentuk sebuah gambar, sinar tadi menyapu sebuah garis horizontal dari kiri 

ke kanan, menyebabkan pixel-pixel tadi berpendar dengan intensitas cahaya sesuai dengan 

tegangan yang telah diatur.  

• Proses tersebut terjadi pada semua garis horizontal yang ada pada pixel layar, dan ketika telah 

sampai ujung, sinar tersebut akan mati sementara untuk mengulang proses yang sama untuk 

menghasilkan gambar yang berbeda. Makanya kita dapat nonton objek yang seolah-olah bergerak 

di layar televisi atau monitor. 
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Monitor CRT  Monitor LCD 



88 

Monitor Cathode Ray 

Tube (CRT) 

• Monitor dengan tabung kaca yang menggunakan CRT (cathode ray tube)mengalami perkembangan, dari monitor bentuk 

cembung menjadi monitord engan teknologi FST (flatter square tube), yaitu teknologi tabung dengan bentuk lebih persegi 

dan datar. 

 

Berdasarkan video adapternya, monitor CRT dibedakan menjadi 4 jenisseperti berikut. 

1.MDA (MONOCHOME DISPLAY ADAPTER) 

 Monitor dengan tampilan teks dan satu jenis warna, seperti merah,hijau, atau biru.Terdapat dua type.i.Tipe TTL dengan 

resolusi 720 x 350 pixelii.Tipe CGA dengan resolusi 640 x 200 pixelSetiap karakter mempunyai kerapatan 7 x9 titik untuk 

tipe TTL. 

2.CGA (COLOR GRAPHICS ADAPTER) 

 Monitor berwarna yang pertama kali diproduksi oleh IBM tahun 1981.Sudah mengenal teks dan grafik dan memiliki 16 

warna.Resolusi grafik 320 x 200 pixel.Setiap karakter mempunyai kerapatan pixel 7 x9 titik. 

3.EGA (ENHANCED GRAPHICS ADAPTER) 

 Monitor berwarna, diproduksi tahun 1981, bersamaan dengan keluarnyaIBM PC AT.Memiliki 46 warna.Resolusi grafik 640 x 

340 pixel.Setiap karakter mempunyai kerapatan pixel 7 x 9 titik. 

4.VGA (MONITOR GRAPHICS ARRAY) 

 Monitor berwarna,diproduksi oleh IBM tahun 1986 bersamaan dengan IBMPS/2.Memiliki 256 warna.Resolusi 720 x 400 

pixel.Setiap karakter mempunyai kerapatan 9 x 16 titik. 

 

 Teknologi Layar DatarTeknologi layar CRT datar dikenal dengan teknologi FST (flatter squaretube), terdiri dari dua tipe 

yang bentuk keduanya ’serupa tapi taksama’.Jenis lain teknologi layar CRT datar adalah kombinasi dari monitortradisional 

CRT cembung dengan teknologi shadow mask, yang menghasilkan layar datar dengan gambar yang tajam. Ada fasilitas 

tambahan untuk mendukung kinerja monitor CRT datar tersebut. Diantaranya, fasilitas light frame untuk menciptakan 

sejumlah window cerah pada tampilan monitor, software untuk penyelaras warna-warnayang bisa dilihat di layar dengan 

hasil print out-nya, fasilitas konektor D-SUB yang menghubungkan graphics card, dan konektor BNC untuk menghasilkan 

kualitas gambar.  
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Cara kerja  

monitor CRT 

• Dalam tabung sinar katoda, electron – electron secara hati–

hati diarahakn menjadi pancaran, dan pancaran ini didefleksi 

oleh medan magnetic untuk menscan permukaan diujung 

pandan (anode), yang sebaris dengan bahan berfosfor 

(biasanya berdasar atas logam transisi atau rate earth). 

Ketika electron menyentuh material pada layar ini, maka 

electron akan menyebabkan timbulnya cahaya. 
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Kelebihan Monitor 

CRT 

1.Warna lebih akurat dan tajam .Monitor CRT memiliki warna yang akurat atau hampir sama 

dengan aslinya. Karna alasan ini lah para desainer dan editor foto lebih suka 

menggunakan CRT dibanding LCD. Selain itu, gradasi warna pada monitor CRT masih 

lebih baik dibanding LCD. 

2.Resolusi monitor fleksibel. Monitor CRT dapat menggunakan berbagai variasi resolusi 

tanpa mengalami penurunan kualitas gambar. 

3.Perawatan mudah, jika rusak dapat di servis. Perawatan monitor CRT masih lebih mudah 

dibanding LCD, LCD perawatanya harus ekstra hati-hati. Selain itu, jika monitor CRT rusak 

masih dapat diservis, sedangkan LCD rusak sudah pasti masuk sampah. Selain itu, 

monitor CRT lebih tahan jika terbentur atau tersentuh jari tangan pada displaynya 

4.Bebas dead pixel, ghosting, dan viewing angle. Monitor CRT tidak terdiri dari pixel-pixel 

seperti LCD, sehingga jelas-jelas tidak akan mengalami dead pixel. Monitor CRT dapat 

dilahat dari berbagai sisi, tidak seperti LCD yang bergantung pada spesifikasi viewing 

angle. Monitor CRT tidak mengenal response time, sehingga relatif bebas efek ghosting. 

5.Harga lebih murah. Kelebihan dari segi harga inilah yang membuat monitor CRT masih 

populer. 
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Kekurangan  

Monitor CRT 

1.Konsumsi listrik. Monitor CRT mengkonsumsi daya listrik 2x lipat dibanding LCD pada ukuran 

inch yang sama. 

2.Bergantung pada refreshrate. Agar mata tidak lelah mengunakan monitor CRT, gunakan 

refreshrate diatas 70hz. Monitor CRT high end mampu menawarkan refreshrate hingga 120hz 

bahkan lebih. Makin tinggi makin baik tentunya. Hal ini tidak berlaku bagi monitor LCD. 

3.Radiasi lebih besar. Tidak dapat dipungkiri, monitor CRT memancarkan radiasi yang lebih besar 

dibanding monitor LCD. Radiasi ini memiliki dampak negatif bagi mata sehingga mata cepat 

lelah atau bahkan membuat kepala pusing bagi yang sensitif. 

4.Rentan distorsi, glare dan flicker. Ini adalah masalah klasik bagi monitor CRT. Efek distorsi 

akan terlihat saat kita menggambar lingkaran dengan menggunakan coreldraw atau software 

lain. Jika refreshrate terlalu rendah, menyebabkan monitor menjadi berkedip-kedip (flicker) dan 

glare (over brightness). 

5.Dimensi besar dan berat. Monitor CRT memiliki ukuran yang besar dan berat, sehingga tidak 

cocok untuk ruangan sempit, karena banyak makan tempat. Cukup melelahkn jika monitor 

sering dipindah-pindahkan karena cukup berat.  
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Monitor LCD (Liquid 

Crystal Display) 

• Monitor LCD (Liquid Crystal Display) merupakan jenis layar datar TFT(thin film transistor), 

sebagai evolusi teknologi yang pertama kali dalam tampilan alternatif.  

• komposisi utama pembentuk LCD adalah liquid crystal (LC) yang ditemukan pada tahun 1988 oleh 

ahli tanaman dari Austria bernama Friedrich Reinetzer. Namun, istilah LC baru diperkenalkan oleh 

ahli fisika Jerman bernama Otto Lehmann pada akhir ke-19.LC (liquid crystal) bersumber dari 

unsur zat padat dan cair dalam satu massa. Pada umumnya, yang digunakan sekarang berasal 

dari bahan polymer yang terdapat pada pasir pantai.  

• LCD atau Liquid Crystal Display bekerja dengan prinsip yang sama sekali berbeda dengan 

monitor CRT. Perbedaannya terletak pada cara cahaya pada layar dihasilkan. Bila monitor CRT 

menggunakan fosfor yang berpendar, teknologi LCD menggunakan kristal cair untuk menjebak 

cahaya yang masuk di dalamnya sehingga tetap menyala. 

• Secara sederhana, kristal cair diletakkan sedemikian rupa sehingga hanya cahaya tertentu yang 

mampu melewatinya. Arus listrik yang dilewatkan pada kristal tersebut akan membuat cahaya 

terjebak di antara kristal dan menghasilkan gambar yang bisa dilihat dengan mata manusia. Oleh 

karenanya, monitor LCD tidak mengenal refresh rate sebagaimana layar CRT, tetapi adaistilah 

response time, yakni waktu yang diperlukan oleh kristal untuk berada pada keadaan on atau off. 

Biasanya diukur dalam satuan milidetik. 
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Kelebihan & 

Kekurangan LCD 
-= Kelebihan Monitor LCD =- 

- Konsumsi listrik rendah 

 - Tidak menghasilkan radiasi 

elektromagnet yang mengganggu 

kesehatan 

 - Tidak menimbulkan efek kedipan 

(flicker free) 

 - Area layarnya optimum karena tidak 

termakan untuk bezel/frame 

 - Dimensinya tidak akan menyita 

ruangan terlalu besar dan ringan 

untuk dijinjing 

 - Bentuknya stylish dan enak dilihat 

 - Sinyal gambar digital 

-= Kelemahan Monitor LCD =- 

- Harganya lebih mahal dibandingkan 

dengan monitor CRT 

 - Kualitas gambar yang dihasilkan belum 

sebaik monitor CRT 

 - Resolusi gambar yang dihasilkan lebih 

rendah dibandingkan monitor CRT 

 - Sudut viewable-nya terbatas. Begitu 

kita mengeset sudut pandang, gambar 

terlihat akan berubah di mata kita 
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Cara kerja monitor LCD 

• Secara Sederhana LCD (Liquid Crystal Display) terdiri dari dua bagian utama. yaitu Backlight dan kristal cair. Backlight sendiri 

adalah sumber cahaya LCD yang biasanya terdiri dari 1 sampai 4 buah (berteknologi seperti) lampu neon. Lampu Backlight ini 

berwarna putih.  

• cara LCD bisa menampilkan banyak warna : Disinilah peran dari kristal cair. Kristal cair akan menyaring cahaya backlight. Cahaya 

putih merupakan susunan dari beberapa ratus cahaya dengan warna yang berbeda (jika anda masih ingat Pelajaran Fisika). 

Beberapa ratus cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Warna yang akan 

dihasilkan tergantung pada sudut refleksi. Jadi jika beda sudut refleksi maka beda pula warna yang dihasilkan. Dengan 

memberikan tegangan listrik dengan nilai tertentu. Kristal cair dapat berubah sudutnya. Dan karena tugas kristal cair adalah untuk 

merefleksikan cahaya dari backlight maka cahaya backlight yang sebelumnya putih bisa berubah menjadi banyak warna. Kristal 

cair bekerja seperti  tirai jendela. Jika ingin menampilkan warna putih kristal cair akan membuka selebar-lebarnya sehingga 

cahaya backlight yang berwarna putih akan tampil di layar. Namun Jika ingin menampilkan warna hitam. Kristal Cair akan 

menutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada cahaya backlight yang yang menembus (sehingga di layar akan tampil warna 

hitam). Jika ingin menampilkan warna lainnya tinggal atur sudut refleksi kristal cair. 

• Contrast ratio Contrast Ratio adalah perbandingan tingkat terang (brightness) pada posisi paling putih dan paling hitam. Pada 

waktu kristal cair menutup serapat-rapatnya untuk menghasilkan warna hitam seharusnya tidak ada cahaya backlight yang 

menembusnya. Namun kenyataannya masih ada cahaya backlight yang bisa menembus kristal cair sehingga tidak bisa 

menampilkan warna hitam dengan baik. Inilah salah satu kekurangan LCD. Jadi semakin besar Contrast Ratio maka semakin 

bagus pula LCD dalam menampilkan warna. cara paling mudah untuk 

mengetahui seberapa bagus Contrast Ratio LCD adalah dengan menampilkan warna hitam di layar. Jika warna hitam tersebut 

cenderung abu-abu maka masih ada sedikit cahaya backlight yang berhasil menembus kristal cair. 

• Response Time Kristal cair pada LCD bekerja dengan cara membuka dan menutup layaknya tirai. Proses buka tutup ini 

berlangsung sangat cepat (mengikuti pergerakan gambar di layar). Karena itulah ada istilah Response Time di LCD. Response 

Time adalah waktu yang diperlukan untuk berubah dari posisi kristal cair tertutup rapat (waktu menampilkan warna hitam) ke 

posisi kristal cair terbuka lebar (waktu menampilkan warna putih). Jadi semakin cepat response time maka semakin baik. 

Response Time yang lambat akan menimbulkan cacat gambar yang disebut ghosting atau jejak gambar. Biasanya pada objek 

yang bergerak cepat dan menimbulkan jejak gambar seperti beberapa bujur sangkar yang terlihat seperti persegi. 
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CRT dan LCD 

• CRT/Cathode Ray Tube; monitor yang terbuat dari tabung hampa, bisa 
digunakan pada televisi 

• CRT merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron 
untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja di 
televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. 

• LCD/Liquid Crystal Display; memnafaatkan 2 keping bahan yang 
terpolarisasi dengan ditambah cairan kristal diantar keping tersebut. 

• Cara kerja LCDadalah dengan pemberian stimulasi arus listrik dari luar 
kepada liquid crystal (materi biphenyl), sehingga akan mengubah 
properti dari cahaya yang dilewatkan crystal. 

• Cairan Kristal; akan membuat kristal yang ada di dalam memutuskan 
cahaya yang lewat 

• LCD Monocrome; mempunyai citra berwarna biru/gelap, dengan 
background abu-abu. dan HPA (High Performance Addressing) 
kecerahan citra lebih baik. 
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Lanjut.. 

• LCD Color; menggunakan teknik passive matrix dan active 
matrix 

• Passive Matrix/teknologi Scan Monitor; terdapat sederetan 
transistor diatas sumbu x dan simping kiri sumbu Y. Transistor 
memberikan energi pada piksel. Piksel merupakan pertemuan 
dari pancaran transistor sumbu X dan sumbu Y. 

• Kelemahan; Monitor harus dilihat secara tegak lurus, jika dilihat 
dari sudut menyamping tulisan tidak terlihat, jika ada transistor 
mati akan terlihat garis gelap melintang tegak lurus pada 
monitor. 

• Teknologi Passive Matrix yang terbaru CSTN (Color Super 
Twisted Nematic), DSTN (Double Layer Super Twist Nematic) 
dan HPA (High Performance Addressing) kecerahan citra lebih 
baik. 
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Lanjut.. 

• Active Matrix; menggunakan teknologi Thin Film 

Transistor (TFT) 

• Active Matrix memiliki transistor yang memancarkan 

cahaya sendiri pada masing-masing piksel, 

warnanya lebih cerah dan dapat dilihat dari semua 

arah. 

• Karena menggunakan banyak transistor, pemakaian 

daya semakin tinggi dan kemngikan kerusakan 

pada piksel semakin besar. 
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Perbedaan  

CRT dan LCD.. 
• Ukuran fisik CRT lebih besar kerena menggunakan ruang untuk 

tabung 

• Warna yang dihasilkan pada CRT mencapai jumlah jutaan warna 

• Resolusi CRT dapat menampilkan berbagai macam resulusi 

• Kecerahan/brightness gambar tidak bermasalah 

• CRT dapat dilihat dari sudut pandang manapun 

• Pemaian daya CRT sangat besar 

• Harga CRT lebih murah. Daya listrik 110 watt 
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Perbedaan LCD; 

• Ukuran fisik LCD lebih ramping dan ringan  

• Warna yang dihasilkan pada CRT mencapai ratusan-ribuan jenis, bahkan 
saat ini tak terhingga. 

• Resolusi LCD memiliki resolusi native yaitu resulusi yang mempunyai 
tampilan gambar paling jelas. 

• Kecerahan/brightness LCD dinyatakan dalam satuan “nits” yaitu berkisar 
70-250 nits, semakin tinggi “nits” semakin cerah tapilan gambar. 

• LCD mempunyai sudut penglihatan yang lebih kecil, sehingga warna yang 
muncul bisa berubah jika dilihat dari samping/bahkan tak terlihat, saat ini 
LCD memiliki sudut pandang yang lebih luas. 

• Pemakaian daya LCD kecil, kerena tidak memerlukan emisi radiasi yang 
berbahaya, daya LCD sekitar 30-40watt. 

• Harga CRT mahal. 
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Monitor Plasma  

• Monitor plasma/monitor plasma gas; menggunakan 
gas untuk untuk mengeluarkan cahaya 

• Teknologi ini kini diterapkan pada televisi datar 
berlayar lebar 

• Monitor electroluminescent (EL); mengandung 
bahan yang bercahaya manakala dialiri arus listrik; 
sebuah piksel terbentuk pada layar saat arus listrik 
dikirim ke perpotongan baris dan kolom yang sesuai 
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Plasma Monitor 
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Beberapa faktor yang  

mempengaruhi kualitas  

dari sebuah monitor : 

• bandwidth : Jarak frekwensi sinyal yang dapat di atasi oleh monitor. Hal 

ini di tentukan dari seberapa banyak data yang dapat di proses, dan 

selain itu sebebrapa cepat monitor tersebut dapat memproses resolusi 

yang tinggi. 

• refresh rate : Seberapa kali persatuan detik layar dapat di “refresh”. 

Untuk menghindari adanya kejapan, maka proses refresh setidaknya 

harus 72 Hz. 

• interlaced or noninterlaced: Interlacing adalah teknik yang dapat 

dilakukan oleh monitor untuk memiliki resolusi yang lebih, tetapi hal itu 

dapat mengurangi kecepatan reaksi pada monitor. 

• dot pitch : Jumlah ruang antara pixel. Semakin kecil dot pitch, maka 

akan semakin tajam warna yang dihasilkan. 

• convergence: Kejernihan dan ketajaman akan setiap pixel. 
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Printer 

• Printer; untuk membuat cetakan pada 
kertas 

• Teknologi Pencetakan/Printer: 

  1. Impact 

  2. Thermal 

  3. Ink-Jet 

  4. Laser 

  5. Multifungsi 
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Teknologi Impact; 

• Printer Impact/Hammer; pencetakan dilakukan dengan memukulkan 
pin/jarum ke pita tinta, letak pin sangat berdekatan sehingga tampilan 
huruf tidak terputus 

• Jumlah pin 9-24 pin 

• Katogori Printer Impact; Dot Matrik (kepala cetak menggunakan jarum, 
Deisy Wheel (menggunakan roda yang berisi karakter); Line Printer 
(mencetak 1 barais/waktu) 

• Kelebihan; Dapat menggunakan kertas rangakap, biaya operasi murah 

• Kelemahan: menimbulkan suara noise 

• Karakteristik Perbedaan: Kecepatan (dinyakatan dalam CPS 
(Character/Second) nilainya 50-500cps, semakin tinggi kualitasnya 
kecepatan makin menurun; Kualitas Percetakan (Tergantung jumlah pin 
yang dimiliki) 
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DotMatrix,Deisy Whell,Line Printer 

Line Printer 
DotMatrix 
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Printer Thermal 

• Printer thermal memerlukan kertas berlapis 
lilin/parafin dan panas yang akan membakar titik-titik 
pada kertas tersebut 

• Untuk cetakan hitam/putih tidak memerlukan kertas 
berlilin 

• Menghasilkan cetakan berwarna berkualitas tinggi 

• Harganya sangat mahal, harga kertas mahal 

• Manfaat: mencetak foto,cover CD dan cetakan 
exlusive 
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Thermal Printer 
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Perinter Ink-Jet 

• Perinter yang memberikan cetakan dengan cara menyemprotkan titik-
titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. 

• Printer Injet sering disebut Bubble Jet/DeskJet 

• Dapat menghasilkan cetakan berwarna/hitam putih 

• Harga lebih murah dibandingkan Laser 

• Kualitas kecepatan cetakan lebih rendah dibanding laser 

• Dapat mencetak dengan kertas biasa/plastik untuk presentasi 

• Tidak menimbulkan noise 

• Biaya operasional lebih tinggi 

• Tinta Yang digunakan mudah larut pada air 

• Memerlukan kehati-hatian pengisian catrige (tempat mengisi tinta) 
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Ink-Jet Printer 
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Perinter Laser 

• Harga relatif mahal 

• Printer untuk PC memiliki kecepatan 4-25 
halaman/menit 

• Untuk mainframe memimilki kecepatan 229 
halaman/menit 

• Printer laser sering disebut Printer Postscript 
(bahasa printer yang dikembangkan oleh adobe 
system yang memungkinkan tulisan di skalakan/ 
dapat diputar) 
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Laser Printer 
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Prinsip kerja.. 
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Perinter Multifungsi 

• Printer Multifungsi; printer yang memiliki 

fungsi tambahan seperti sebagai mesin 

fotocopy,scanner dan mesin fax 

• Dapat menghemat biaya 

• Kelemahan; bila rusak maka fungsi 

tambahan sering ikut mengalami 

kerusakan 
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Printer Multifungsi 
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Cara Kerja Printer 

 Cara Kerja Printer Tergantung pada type dari printer, maka ada printer yang bisa mencetak semua karakter pada 

satu baris kertas secara langsung dan ada yang mencetak karakter demi karakter. 

• Untuk type pertama harus ada print wheel (lingkaran di mana pada permukaannya ada karakter-karakter seperti 

angka, huruf dan lain-lain spesial karakter) sebanyak jumlah yang bisa dicetak pada satu baris, misalnya:  

 Pada suatu saat bila data diterima dari storage, maka 120 print wheel tersebut ke arah kertas printer. 

 Antara print wheel dan kertas printer terdapat pita bertinta kertas printer dan di belakang kertas ada palu, yang 

akan memukul ke arah kertas printer, sehingga karakter dari 120 print wheel akan tercetak pada satu baris di 

kertas printer secara sekaligus. 

  

• Untuk type kedua harus ada satu print chain (lingkaran seperti rantai yang permukaannya ada karakter-karakter) 

yang bisa berputar horizontal letaknya di belakang kertas printer. 

 Di depan kertas printer terdapat palu-palu sejumlah banyaknya karakter yang bisa di cetak pada satu baris. Antara 

palu-palu dan kertas ada pita bertinta. 

 Pada saat data-data diterima dari storage, maka satu demi satu karakter akan dicetak pada baris tersebut. Caranya 

bila karakter pada ptint chain yang sesuai tiba pada posisi yang dikehendaki, maka palu pada posisi itu akan 

bergerak memukul sehingga karakter akan tercetak  pada tempatnya. 

  

 Printer termasuk alat yang bekerja lambat karenanya  dihubungkan ke storage melalui byte multi-plexer channel. 

 Kecepatan printer rata-rata untuk type pertama adalah 150 sampai 1000 baris per menit, sedangkan type kedua 

bisa mencapai 2000 baris per menit. Tergantung pada model dan typenya maka tiap-tiap printer akan mempunyai 

perbedaan dalam kecepatan dan banyaknya karakter yang bisa dicetak pada satu baris. 
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Plotter 

• Plotter; piranti keluaran yang dapat menghasilkan 
grafik/gambar dengan kualitas tinggi/warna 

• Sering digunakan untuk membuat peta, gambar 
arsitektur, ilustrasi 3 dimensi dan berukuran lebih 
besar dari printer. 

• Jenis Plotter berdsarkan prinsip kerja; Plotter Pena, 
Plotter Elektronis dan Plotter Thermal 

• Perkembangan Plotter; Plotter Pemotong dan 
Plotter Format Lebar 
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Plotter 
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Pen, Cutting, Thermal 

Plotter 
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Plotter Pena 

• Memiliki 1 pena/sejumlah pena berwarna-

warni untuk menggambar pada 

kertas/plastik transparan 

• Tidak membuat keluaran yang berbentuk 

pola titik-titik tetapi berbentuk garis 

kontinyu 
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Plotter Elektrostatis 

• Kertas diletakkan pada tempat datar seperti meja, 

output yang dihasilkan seperti mesin fotocopy 

dengan memberi tegangan listrik pada kertas. 

• Tegangan listrik akan menarik tinta untuk melekat 

pada kertas, tinta kemudian dicairkan dengan 

pemanasan 

• Output cetakan tidak terlalu bagus tetapi kecepatan 

cetak lebih tinggi 
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Plotter Thermal 

• Menggunakan Pin yang dipanasi secara 

elektronis 

• Pin yang telah dipanasi dilewatkan pada 

jenis media yang peka terhadap panas 

sehingga berbentuk gambar 

• Manfaat; dapat mencetak pada kertas/film 

buram 
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Plotter Pemotong 

• Plotter yang sekaligus dapat memlotong 

vinyl, karet, gabus dll 

• Manfaat; pada industri sepatu, pakaian, 

untuk memotong pola/bahan sekaligus. 
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Plotter Format Lebar 

• Manfaat; digunakan oleh perusahaan 

grafis, karena dapat membuat cetakan 

berwarna dalam kertas yang sangat lebar 

• Teknologi yang digunakan seperti Ink-

Jet/Plottter Thermal 
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MEMORY 
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HAKEKAT MEMORY 

• Memory merupakan sumberdaya komputer yang dikelola oleh sistem operasi komputer. 

• Pengelolaan memory bersangkutan dengan ruang atau letak  selain sebagai pengingat, 

memory juga bertindak selaku penyimpan (storage). 

• Ada isi memory yang sUdah bersifat tetap, sehingga tidak dapat diubah lagi, ada juga 

memory yang tidak bersifat tetap. 

• Keluasan ruang memory menyebabkan pencarian pencarian bagian atau letak memory 

tertentu menjadi tidak mudah 

ALAMAT MEMORI 

• Berdasarkan atas keperluan penyimpanan informasi, dikenal adanya alamat memori 

mutlak atau alamat memori fisik. 

• Berdasarkan atas kemudahan tataolah, dikenal adanya alamat memori relatif atau 

alamat memori logika. 

 Jenis memori dan alamat memori : 

• Pada memori kerja, alamat mutlak adalah alamat fisik pada memori kerja, sedangkan 

alamat relatif adalah alamat memori yang secara tidak langsung menunjuk ke salah satu 

sel pada memori kerja 
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PEMUATAN INFORMASI 

KE MEMORI 

Ada beberapa cara pemuatan informasi ke ruang memori, yaitu: 

• Pemuatan Mutlak 

 Pemuatan informasi ke memori-kerja, alamat yang tercantum di dalam tata olah 

sama dengan alamat yang ditempatinya di dalam memori-kerja. 

• Pemuatan Relokasi 

 Kondisi dimana pemuatan informasi ke memory-kerja, alamat yang tercantum di 

dalam tataolah tidak mesti sama dengan alamat yang ditempatinya di dalam memori-

kerja. 

• Pembuatan Sambung (linker) 

 Menyambungkan suatu informasi ke informasi lain di dalam memori-kerja. Pemuatan 

sambung sering digunakan pada tataolah atau penggalan tataolah yang tersimpan di 

dalam pustaka (library). 

• Pemuatan dinamik (pemuatan tumpang atau overlay) 

 Jika ukuran tataolah itu melampaui ukuran ruang memori-kerja, tataolah dapat 

dipenggal ke dalam sejumlah segmen. Segmen itulah yang kemudian dimuat ke 

dalam memori-kerja. Pelaksanaan pekerjaan berlagsung segmen demi segmen 



127 

CMOS (Complimentary Metal 

Oxide Semiconductor) 

• Nama bagi suatu kelompok besar sirkuit terpadu. Chip CMOS termasuk 

mikroprosesor, mikrokontroler, RAM statis dan gaya mendesain sirkuit digital lainnya. 

• CMOS adalah suatu memory yang khusus yang berisi data vital mengenai 

konfigurasi komputer dan bersifat semi-permanen.CMOS memerlukan daya yang 

sangat kecil untuk mempertahankan kontennya, dan chip ini memanfaatkan baterai 

sebagai sumber daya listriknya. Ketika perubahan diperlukan ke dalam konfigurasi 

sistem komputer (misalnya ada penambahan hardisk, penambahan RAM dan lain 

sebagainya), maka CMOS dapat diubah dengan menjalankan suatu program utility 

khusus yang tersedia melalui sistem operasi. 

• CMOS adalah sebuah jenis utama dari rangkaian terintegrasi. Teknologi CMOS 

digunakan di mikroprosesor, pengontrol mikro, RAM statis, dan sirkuit logika digital 

lainnya. Teknologi CMOS juga digunakan dalam banyak sirkuit analog, seperti sensor 

gambar, pengubah data, dan trimancar terintegrasi untuk berbagai jenis komunikasi. 

Frank Wanlass berhasil mematenkan CMOS pada tahun 1967 (US Patent 

3,356,858). 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Wanlass&action=edit&redlink=1
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RAM (Random 

Access Memory) 
• RAM ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar - 

besaran oleh Intel pada tahun 1968, Pada awal diciptakannya, RAM 

membutuhkan tegangan 5.0 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 

4,77MHz, dengan waktu akses memori (access time) sekitar 200ns (1ns = 

10-9 detik). 

• Baca dan tulis data dari dan ke memori dapat dilakukan dengan mudah dan 

cepat. 

• Bersifat volatile 

• Perlu catu daya listrik 

• RAM diakses melalui alamat, semua lokasi yang dapat dialamati dapat 

diakses secara acak (random) dan membutuhkan waktu akses yang sama 

tanpa tergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori.  

• Terdapat dua jenis RAM, statik dan dinamik. RAM dinamik tersusun oleh 

sel-sel yang menyim pan data sebagai muatan Iistrik pada kapasitor. RAM 

statik menyimpan nilai-nilai biner dengan menggunakan konfigurasi 

gerbang logika flipflop. 
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Jenis-jenis RAM 

• Berdasarkan cara kerja:  

– dynamic RAM (DRAM)  

• Fast Page Mode DRAM (FPM DRAM)  

• Extended Data Output DRAM (EDO DRAM)  

• Synchronous DRAM (SDRAM)  

• Rambus DRAM (RDRAM)  

• Double Data Rate SDRAM (DDR SDRAM)  

• Untuk video :  

– Video RAM (VRAM)  

– Windows RAM (WRAM)  

– Synchronous Graphic RAM (SGRAM)  

– Static RAM (SRAM)  

• Berdasarkan Module:  

– Single Inline Memory Module (SIMM)  

– Double Inline Memory Module (DIMM)  

– RIMM (Rambus)  

• Berdasarkan jumlah pin : 30 pin, 72 pin, 168 pin  

• Berdasarkan kecepatannya (nanosecond)  
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ROM 

• Data Permanen, tidak bisa diubah 

• Keuntungannya untuk data yang permanen 

• Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan-penyisipan 

Dua masalah ROM 

• Langkah penyisipan data memerlukan biaya tetap yang tinggi. 

• Tidak boleh terjadi kesalahan (error).  

Programmabel ROM (PROM) 

• Bersifat non volatile dan hanya bisa ditulisi sekali saja. 

• Proses penulisan dibentuk secara elektris. 

• Diperlukan peralatan khusus untuk proses penulisan atau “pemrograman”. 

Erasable PROM (EPROM) 

• Dibaca secara optis dan ditulisi secara elektris. 

• Sebelum operasi write, seluruh sel penyimpanan harus dihapus menggunakan radiasi sinar ultra-violet terhadap keping 

paket. 

• Proses penghapusan dapat dilakukan secara berulang, setiap penghapusan memerlukan waktu 20 menit. 

• Untuk daya tampung data yang sama EPROM lebih mahal dari PROM.  

Electrically EPROM (EEPROM) 

• Dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. 

• Operasi write memerlukan watu lebih lama dibanding operasi read. 

• Gabungan sifat kelebihan non-volatilitas dan fleksibilitas untuk update dengan menggunakan bus control, alamat dan 

saluran data. 

• EEPROM lebih mahal dibanding EPROM. 

 

 



131 

DRAM (Dynamic RAM) 

• Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. 

Dinamakan Dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu, 

selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi 

kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77MHz hingga 40MHz 

• Dibentuk dari kapasitor (peralatan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik) 

dan transistor. 

• Menggunakan sirkuit pembangkit 

• Waktu siklusnya dua kali read access time (waktu akses baca) yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk memanggil kembali data dari peralatan. 

• Disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada 

kapasitor. 

• Ada dan tidak ada muatan listrik pada kapasitor dinyatakan sebagai 

bilangan biner 1 dan 0. 

• Perlu pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara 

penyimpanan data. 
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Jenis DRAM 

• DRAM disebut memori dinamis karena harus direcharge (diperbaharui muatan 

listriknya) secara periodik karena pengaruh sifat kebocoran muatan yang dimiliki 

oleh kapasitor yang dipakai untuk membuat sel-sel memori dari DRAM. Kelebihan 

DRAM adalah lebih murah dan lebih mudah rangkaiannya sehingga satu chip DRAM 

dapat memuat sel bit data jauh lebih besar dari SRAM. 

DRAM dapat dikatagorikan menurut metode akses datanya atas: 

• FPM (Fast Page Mode)  

• EDO (Extended Data Out)  

• BEDO (Burst EDO)  

• SDRAM (Synchronous DRAM)  

• RDRAM (Rambus DRAM)  

• DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)  

Chip DRAM dirangkai dalam modul memori kemudian dipasang pada slot memori di 

motherboard. Jenis modul memori DRAM terdiri dari: 

• SIMM (Single Inline Memory Module), dengan jenis 30pin (Data 8 bit + 4 bit parity 

optional)  

• DIMM (Dual Inline Memori Module), dengan jenis 168 pin.  
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SDRAM 

• salah satu jenis DRAM yang operasinya disinkronisasikan langsung dengan 

sinyal clock.. 

• SDRAM muncul dipasaran dengan ukuran 64 bit (sepanjang 168 pin DIMMs). 

• SDRAM hanya mengakses 612ns Pada frekuensi kerja 66 MHz. Kemudian 

muncul pula pada frekuensi kerja 100 dan 133 MHz. 

• Standar SDRAM melakukan operasi pada sisi sinyal clock tinggi.  

• Tersedia perangkat memori serupa, yang mengakses sel array dengan cara 

yang sama, tetapi mentransfer data pada kedua sisi clock (saat kondisi tepi). 

Latency perangkat ini sama dengan standar SDRAM. Tetapi karena mentransfer 

data pada kedua sisi clock, maka bandwidth perangkat tersebut pada dasarnya 

lipat dua untuk transfer burst panjang. Perangkat tersebut dikenal dengan 

nama double data rate SDRAM. DDR SDRAM (Double data rate SDRAM) adalah 

versi clock ganda SDRAM, yang mengganti SDRAM mulai 2001 hingga 

sekarang. 
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CACHE MEMORY 

• Cache memory adalah memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal 

dibanding memori utama.  

• Cache memori terletak diantara memori utama dan register CPU, dan berfungsi agar CPU 

tidak langsung mengacu ke memori utama tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya 

lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja system.  

• Dahulu cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan. Untuk meningkatkan kinerja, 

saat ini cache ditanamkan di prosesor. 

• Kecepatan memori utama sangat rendah dibandingkan kecepatan prosessor modern. Untuk 

performa yang baik, prosessor tidak dapat membuang waktunya dengan menunggu untuk 

mengakses instruksi dan data pada memori utama. Karenanya sangat penting untuk 

memikirkan suatu skema yang mengurangi waktu dalam mengakses informasi. Karena 

kecepatan memori utama dibatasi oleh batasan elektronik dan packaging, maka solusinya 

harus dicari pada sistem arsitektur yang berbeda. Solusi yang efisien adalah menggunakan 

memori cache cepat yang sebenarnya membuat memori utama tampak lebih cepat bagi 

prosesor daripada sebenarnya. 

• Buffer berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses pada saat 

itu dan data yang berdekatan dalam memori utama 

• Waktu akses memori cache lebih cepat 5 – 10 kali dibandingkan memori utama 
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PRINSIP KERJA 

MEMORI CACHE 

• Cache berisi salinan sebagian isi memori utama 

• Pada saat CPU membaca sebuah word memory, dilakukan 

pemeriksaan untuk mengetahui apakah word berada berada di 

cache 

• Jika word berada di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang 

dikenal sebagai proses HITT 

• Jika tidak ada, maka blok memori utama yang terdir idari sejumlah 

word tetap akan diletakkan di cache yang dikenal sebagai proses 

MISS dan selanjutnya dikirim ke CPU 
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DIMM  

(Dual In-Line Memory Module) 

• RAM tipe modern paling banyak digunakan, SDRAM yang 

dibuat dalam modul yang lebarnya 64 bit disebut DIMMs (Dual 

Inline Memory Module). 

• Modul tersebut mempunyai sebuah panghubung sebanyak 168 

pin edge connector. 

• Dual In-Line Memory Module, artinya modul atau chip memori 

ditempelkan pada kedua sisi PCB, saling berbalikan.  

• Memori DIMM diproduksi dalam 2 bentuk yang berbeda, yaitu 

dengan jumlah kaki 168 dan 184. 

DIMM 168 pin dapat berupa Fast-Page, EDO dan ECC SDRAM, 

dengan kapasitas mulai dari 8MB, 16MB, 32MB, 64MB dan 

128MB. Sementara DIM 184 pin berupa DDR SDRAM. 
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Kategori Tempat 

Penyimpanan: 
• Magnetic 

• Optic 

 

 Piranti Penyimpanan berfungsi menyimpan file-file dari sistem 

Operasi, Program Aplikasi dan data secara permanen. 

 Prinsip Kerja: Processor mengambil program dan data yang 

akan dioperasikan dari piranti penyimpanan dan menyalin ke 

memori untuk dieksesusi. Setelah selesai dioperasikan file 

disimpan kembali (save) ke media penyimpanan. 
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Magnetic Storage 

• Jenis media magnetik yang umum digunakan dalam penyimpanan data 

adalah disket floppy dan hard disk. 

• Awalnya, dibuat utk merekam sinyal analog audio. 

• Pada era modern, dibuat untuk merekam data digital. 

• Cara Kerja: Bit-bit data disimpan pada piranti magnetik dengan 

membuat pola magnetisasi pada partikel-partikel logam yang melapisi 

disk penyimpan sesuai dengan aliran bit data yang masuk. 
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Jenis Penyimpanan 

Magnetic 

Harddisk 

• Harddisk memiliki 2 hingga 11 keping disk penyimpan data yang terbuat dari alumunium 

atau gelas dan dilapisi dengan oksida besi. 

• Susunan disk dibagi dalam beberapa daerah penyimpanan yakni silinder, track, dan sektor 

seperti terlihat di gambar. Setiap area penyimpanan diberi alamat dengan kode nomor. 

• Kinerja harddisk terkait oleh beberapa faktor: kecepatan putar disk, umumnya 5400, 7200, 

atau 10.000 rpm. Dan kapasitas penyimpanan harddisk.  

• Data pada harddisk dibaca atau ditulis dengan menggerakkan head baca/tulis yang terdapat 

pada setiap sisi disk melintasi permukaan disk ke lokasi track data. 

• Komponen penyusunan harddisk terdiri dari: 

1. Disk penyimpan  

2. Papan rangkaian  

3. Head baca/tulis  

4. Kabel dan konektor  

5. Penggerak head  

6. Motor pemutar  

7. Pengaturan setting (Jumper dan switch) 
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Lanjutan… 

• Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar-masukkan 

sebagaimana disket floppy.  

• Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk 

yang keras dan kapasitas simpannya yang lebih besar, juga membedakannya dari 

disket floppy yang bahannya relatif elastis. 

• Kapasitas simpan atau rekam data pada hard disk jauh lebih tinggi dari pada disket 

floppy. Pada mulanya, ukuran minimum adalah 10 MB, akan tetapi hard disk yang 

dipakai sekarang umumnya kapasitas simpannya sangat besar, dengan ukuran 

GigaByte.  

• Selain kapasitas simpan yang besar, hard disk juga mempunyai kecepatan atau 

pencarian data (seek and accses time) yang jauh lebih tinggi dari pada disket floppy.  

• Sebagai contoh, hard disk dengan ukuran 1 GigaByte (1 GB Magnetic Hard Disk) 

mempunyai kecepatan akses 10 ms (millisecond = seperseribu detik). Sedangkan 

kapasitas simpannya ialah dapat menyimpan sampai 512.000 halam teks, 180 menit 

(3 jam) lama putar digital audio, 136 menit (sekitar 2 jam) digital MPEC video, juga 

dapat menyimpan gambar sampai 35 full color JPEG hi-res picture, dan 34.000 

scanned images atau sekitar 12 laci file cabinet. 
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Lanjutan… 

Floppy disk drive 

• Disket floppy merupakan media penyimpan data yang paling banyak dipakai pada 

mikrokomputer.  

• Disket floppy mempunyai notch (tekukan atau lubang) yang berfungsi untuk 

mencegah penulisan ke disket, atau untuk melindungi data. 

• Perlindungan data dalam disket floppy dinamai write protection. Disket yang 

dilindungi dengan write protection ini tidak dapat ditulis oleh komputer, sehingga 

data yang ada di dalam terhindar dari perubahan, terutama perubahan akan kesalahan 

atau ketidak sengajaan. Write protection ini sangat diperlukan untuk pengamanan 

data di dalam disket pada saat mau menjalankan disket floppy tersebut. 

• Untuk menjalankan disket floppy ini, komputer harus dilengkapi dengan diskdrive 

(penggerak disket). Penggerak disket biasanya dipasang di bagian depan kotak 

komputer. Ukuran penggerak disket ini disesuaikan dengan ukuran disket. Dengan 

demikian, disket floppy ini tidak bersifat tetap di dalam komputer, artinya disket 

tersebut harus dikeluar-masukkan pada saat mengoperasikannya. 
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Lanjutan… 

• Sistem floppy disk drive memiliki dua elemen terpisah yakni floppy diskete 

dan disk drive. Data disimpan dalam disket yang mudah dibawa. Untuk 

membaca/menulis data, disket harus dimasukkan ke disk drive. 

• Disk drive memiliki dua head tulis baca, satu untuk tiap sisi disket. Disk 

diputar pada drive dengan kecepatan 300 atai 600 rpm. Head bergerak 

secara tangensial ke lokasi track data untuk membaca/menulis data.  

Jenis floppy disk drive terdiri dari: 

• 3 1/2 inch, 1,44 MB drive  

• 3 1/2 inch, 2,88 MB drive  

• 5 1/4 inch, 1,2 MB drive 
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Lanjutan… 

Removable disk 

• Removable disk adalah piranti penyimpanan yang mudah dipindah, umumnya berkapasitas 

tinggi dan dihubungkan lewat I/O port external berjenis USB. 

• Jenis dasar removable media ada dua yakni disk dan tape. Prinsip kerja media disk mirip 

dengan harddisk sedangkan teknologi media tape mengadopsi prinsip kaset audio. 

• Media disk lebih populer dan ada beberapa jenis seperti: 

1. Iomega Zip Drive  

2. 3M LS 120  

3. Bernoulli Drive  

4. Jaz Drive  

5. Flash disk  

• Jenis media tape seperti: 

1. QIC (Quarter Inch Cartridge)  

2. DAT (Digital Audio Tape)  

3. DLT (Digital Linear Tape)  

4. Exabyte 8mm tape  

5. Travan Cartridge Tape  
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Keunggulan & Kelemahan 

Penyimpanan Magnetic 

Keunggulan  

• Penyimpanan data pada media ini 

bersifat nonvolatile, artinya data yang 

telah disimpan tidak akan hilang 

ketika komputer dimatikan.  

• Data pada media ini dapat dibaca, 

dihapus dan ditulis ulang.  

• media ini mudah digunakan.  

 

Kelemahan  

 Musuh utama dari media magnetik 

seperti disket floppy dan hard disk 

ialah jamur dan karat. Karena jamur 

dan karat ini, maka daya tahan atau 

umur media ini menjadi pendek. Jika 

dipakai secara kontinu atau terus 

menerus sekitar 8 jam per hari, 

maka umur suatu disket floppy 

paling lama 1 (satu) tahun, dan umur 

hard disk paling lama 3 (tiga) tahun.  

 bentuknya yang bergaris-garis 

(track, sector), sehingga kecepatan 

dan kapasitas simpannya termasuk 

rendah jika dibanding dengan media 

optik. 
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Optic Storage 

• Cara Kerja Penyimpanan data atau dokumen dengan menggunakan media optik (optical storage) pada 

prinsipnya adalah memanfaatkan suatu sinar laser berkekuatan tinggi untuk menuliskan data pada disk atau 

tape, dengan membakar lobang-lobang microscopic , yang dinamai pits pada permukaannya. Data kemudian 

dibaca dengan suatu sinar laser berkekuatan rendah.  

• Optical storage dapat menjadi suatu alternatif pembiayaan yang efektif untuk semua jenis data. (Koulopoulos, 

1995 : 129).  

• Untuk data yang volumenya besar, penyimpanan dengan menggunakan media optik jauh lebih ekonomis jika 

dibandingkan dengan penyimpanan pada media magnetik. Selain pertimbangan biaya, faktor kapasitas simpan, 

kenyamanan, dan kecepatan akses menjadi alasan yang tepat untuk menggunakan media optik sebagai 

penyimpan data. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh media optik tersebut, mengakibatkan 

pengembangan media ini terus dilakukan dengan munculnya berbagai tipe media optik. 

• Pada dasarnya ada 3 (tiga) tipe dari optical storage yaitu  

1. prerecorded, writetable dan rewriteable.(McDonell, 1995 : 8). Prerecorde optical storage sering juga disebut 

dengan nama CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory), yang biasanya digunakan untuk pendistribusian 

informasi dari database yang besar. 

2. Writetable optical storage sering disebut dengan nama WORM (Write Once Read Many).  

3. rewriteable optical storage sering disebut dengan magneto optical (MO) atau erasable.  
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Jenis-Jenis 

Penyimpanan Optic 

CD-ROM 

• compact disk (CD) banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai 

untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca, namanya 

dikenal dengan CD-ROM.  

• Pada umumnya produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data 

(database), yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat 

personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan.  

• Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar dan 

sebagainya.  

• CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, 

kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Sebagai media penyimpan data, 

• atau sekitar 64.000 halaman kertas ukuran A4. 
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Lanjutan… 

 CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Phiri (1993) mengemukakan ada sejumlah keunggulan yang dimiliki 

oleh CDROM, antara lain :  

 a) kapasitas penyimpanan yang besar,  

 b) tahan lama,  

 c) bentuknya telah distandarisasi secara internasional, sehingga dapat mempergunakan peralatan yang sudah 

standar,  

 d) penelusuran dapat dilakukan pada jaringan maupun in-house, 

 e) bersifat user friendly,  

 f) informasi yang diinginkan dapat di-download ke dalam media magnetik. Sebagai contoh, CD-ROM dengan 

ukuran 600 Megabyte (600 MB Compact Disk) mempunyai kecepatan akses 300 ms. CD-Rom ini dapat 

menyimpan 200.000 halaman teks, 90 menit (1,5 jam) digital audio, 70 menit digital MPEG video, 20 full color 

JPEG hi-ress pictures, dan 19.000 scanned images atau sekitar 7 laci file kabinet. 

 g) Keunggulan lain dari CD-ROM ialah mudah digunakan, memiliki daya tahan yang kuat dan usia sangat lama 

yaitu dapat bertahan sampai 50 tahun. Selain dapat diakses pada komputer stand alone, CD-ROM juga dapat 

diakses oleh beberapa komputer (multi user) secara online dalam suatu jaringan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan juke box yaitu berupa media penyimpanan optik yang dapat menyimpan beberapa CD, dimana CD 

tersebut dapat diakses secara bersama oleh beberapa komputer. Pemanfaatan beberapa CD tersebut bisa 

dilakukan secara serentak, karena juke box menggunakan teknologi robotik untuk pengaturannya. Dengan 

menggunakan jux box tersebut, maka terjadi proses temu kembali dan penyimpanan yang semakin efektif dan 

efisien. Misalnya, sebuah juke box yang dapat menyimpan 16 optical disk, itu berarti dapat menyimpan teks 

sebanyak 512 laci file cabinet, atau 1.024.000 halaman kertas ukuran A4. Karena 1 (satu) optical disk bisa 

memuat teks sebanyak 32 laci file cabinet 
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Lanjutan… 

WORM 
• Teknologi penyimpanan WORM (Write Once Read Many) mirip dengan teknologi CD-ROM. WORM menawarkan atau 

memberikan hanya sekali penulisan data (write once), sedangkan data yang tersimpan bisa dibaca atau ditemukan 

kembali berkali-kali (read many).  

• Suatu cantuman yang berupa data original tidak bisa dimodifikasi, tetapi dapat di-updated dengan menulis sebuah 

file baru di tempat lain pada disk (multiple write session), dan kedua file tersebut dapat dihubungkan atau 

digabungkan melalui sebuah pointer software. Ketika operasi pembacaan atau pencarian data dilakukan, file baru 

yang di-updated tersebut akan terpanggil (terambil), meskipun file asli masih ada. 

• Pada mulanya WORM digunakan sebagai alternatif media penyimpanan yang dipandang jauh lebih efektif terutama 

dalam hal pembiayaan jika dibanding dengan media magnetik. Akan tetapi setelah munculnya teknologi 

penyimpanan data yang sifatnya erasable atau rewritable, penggunaan dan pertumbuhan media WORM dalam 

penyimpanan data semakin kecil. Namun demikian, karena data yang terekam pada WORM tidak bisa dihapus, maka 

media ini sangat tepat digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya statis. Oleh karena itu, WORM banyak 

digunakan untuk menyimpan data arsip, dan informasi lain yang sifatnya sensitif, yang mempunyai aspek legal atau 

aspek hukum. Untuk menyimpan dan membaca data pada WORM diaplikasikan berbagai teknologi. 

• Teknologi WORM menggunakan beragam teknologi, dimana masing-masing teknologi menyebabkan cacat atau 

bekas yang permanen pada permukaan disk. Cacat atau bekas tersebut dapat berbentuk sebuah lobang (pit), 

gelembung (bubble), campuran logam (alloy), atau perubahan dalam media yang sesungguhnya yang tidak dapat 

dikembalikan. Untuk memanggil kembali informasi, digunakan sinar laser dengan intensitas rendah.  

• Cahaya yang dipantulkan dari permukaan disk diukur. Cacat atau bekas yang ada pada permukaan disk akan 

menyebarkan cahaya secara terpencar, dan bagian permukaan yang tidak cacat atau berbekas akan memantulkan 

kembali cahaya tersebut. Cacat atau bekas pada permukaan disk tersebut diinterpretasikan sebagai suatu bilangan 

binair 1 atau 0, tergantung kepada perusahaan pembuatnya. 
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Lanjutan… 

Magneto optical 
• Magneto optical adalah media penyimpanan yang sifatnya rewritable atau kadang-kadang disebut erasable. Rewritable adalah 

bentuk terbaru dalam penyimpanan optik. Penyimpanan optik yang rewritable mempunyai kemampuan membaca dan menulis 

yang sama dengan media magnetik, dengan kemampuan tambahan atau nilai tambah dalam kapasitas penyimpanan yang sangat 

besar. 

• Magneto optical adalah suatu bentuk perekaman magnetik yang didukung secara optik dengan menggunakan laser untuk 

memanasi bagian-bagian tertentu dari permukaan piringan. Bagian-bagian ini ketika dipanasi mudah tersinggung kepada magnet 

dan selanjutnya dapat digunakan untuk merekam data. Ketika temperatur kembali ke keadaan normal, bagian-bagian yang telah 

dipanasi tersebut akan menjadi resistant terhadap magnet, kemudian membuat data yang terekam menjadi lebih stabil 

dibandingkan dengan media magnetik yang lain. 

• Penyimpanan data pada media magneto optical adalah menggunakan penggabungan teknologi magnetik dan optik (Bradley,1989 : 

56). Media ini mempunyai sejumlah keunggulan dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Karena media ini bersifat 

rewritable atau erasable, sehingga peng-update-an, dan penghapusan data dapat dilakukan. Data yang ada bisa ditambah atau 

dikurangi sesuai kebutuhan penyimpanan. 

• Media ini sangat cocok digunakan untuk penyimpanan data yang sifatnya selalu berubah, misalnya di perpustakaan untuk 

menyimpan data katalog koleksi yang selalu bertambah. Karena sifat media ini yang dinamis, maka penambahan data pada file 

yang sama dapat dilakukan dengan saling menyambung. Selain itu, media ini mempunyai daya tahan yang kuat dan memiliki 

kapasitas simpan yang sangat besar.  

• Media ini dinyatakan sebagai media yang kuat karena biasanya memiliki cartidge yang fungsinya untuk melindungi disk, sehingga 

tidak mudah tergores atau rusak. Berbeda halnya dengan CD-ROM yang tidak mempunyai cartidge, karena bentuknya terbuka 

sehingga sangat memungkinkan mudah tergores atau rusak. Sebagai contoh, Magneto Optical Cartidge dengan ukuran 2.6 

GygaByte (2.6 GB Magneto Optical Cartidge) mempunyai kecepatan akses 20 ms. Media ini dapat menyimpan data sampai 

1.500.000 halaman teks, 380 menit digital audio, 300 menit digital MPEG video, 90 full color JPEG hi-res picture, dan sampai 90.000 

scanned pages atau sekitar 32 laci file cabinet (drawers).  

• Media ini mudah digunakan, dinamis dan bisa tahan sampai usia 150 tahun. 
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Transfer data 

Kapasitas Memori 

• Kapasitas register (memori lokal) dinyatakan dalam bit. 

• Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte       (1 byte = 8 

bit) atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. 

• Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam byte. 

  

Ad 3) Satuan Transfer (Unit of Transfer) 

• Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari 

modul memori. 

• Bagi memori internal (memori utama), satuan transfer merupakan jumlah bit yang 

dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. 

• Bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word, 

dalam hal ini dikenal sebagai block. 
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Konsep Satuan Transfer 

Konsep Satuan Transfer 

•  Word, merupakan satuan “alami” organisasi memori. Ukuran word biasanya 

sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan 

panjang instruksi. 

•  Addressable units, pada sejumlah sistem, adressable units adalah word. 

Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada 

semua kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah N 

adressable unit adalah 2A =N. 

•  Unit of tranfer, adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori 

pada suatu saat. Pada memori eksternal, tranfer data biasanya lebih besar dari 

suatu word, yang disebut dengan block 
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Hubungan harga, kapasitas 

dan waktu akses 

• Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya 

• Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya 

• Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya 
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Tugas Kelompok 

• Deskripsikan mulai dari Sejarah, Versi dan Manfaat serta 

Cara kerja atau Cara penggunaan dari : 

1. jenis2 alat input Langsung dan alat input tdk langsung 

2. jenis2 alat output Hard copy 

3. jenis2 alat output Soft copy dan Drive device 

4. RAM 

5. ROM 

6. MAGNETIC TAPE dan MAGNETIC DISK 

 

• Presentasi Mulai Minggu ke-3 

• Format dalam bentuk video 

• Video diupload di Youtube  

• Link Youtube di kumpulkan pada Minggu ke-3 
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