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Bab I 

Pendahuluan 

 

 

Latar Belakang 

Dalam sebuah computer terdapat beberapa komponen salah satunya komponen perangkat keras 

computer. Perangkat keras computer (hardware) adalah semua bagian fisik komputer, dan 

dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan 

dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras 

dalam menyelesaikan tugasnya. Biasanya perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar 

dimasukan ke dalam sebuah casing computer dan sebagian lain berada di luar casing.  

 

Komponen perangkat keras computer di dalam casing umumnya terdiri dari Motherboard, CPU, 

Ram (memory), VGA, Hard disk, Optical Disc drive, PSU. Selain dari perangkat keras computer 

yang terdapat di dalam casing ada juga komponen-komponen yang umum yang di luar casing 

seperti Monitor, Keyboard, Mouse. Adapun perangkat keras computer diluar casing yang belum 

tentu dimiliki oleh semua computer seperti UPS, Printer, Scanner, Speaker, Sound card, Modem, 

dan Lan card.  

 

Batasan antara perangkat lunak dan perangkat keras akan sedikit buram jika kita berbicara 

mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat keras. Firmware merupakan wilayah 

computer, yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Hardware dapat bekerja berdasarkan 

perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. 

Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut 

dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. 

 

 

 

 



Bab II 

Pembahasan 

 

1.2  Mengidentifikasi Komponen Perangkat Keras 

Seperti yang sudah dibahas pada latar belakang bahwa sebuah computer memiliki beberapa 

komponen perangkat seperti komponen perangkat lunak dan komponen perangkat keras. 

Komponen perangkat keras (Hardware) adalah komponen perangkat yang berada di fisik 

computer, adapun beberapa komponen yang berada di luar casing antara lain : 

a. Motherboard (papan utama) 

Motherboard/Mainboard adalah komponen utama yang membangun sebuah computer. 

b. CPU 

CPU adalah “otak” dari computer yang mempunya fungsi memproses dan mengelola 

semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat computer dapat dioperasikan. 

Karena panas yang dihasilkannya CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heat sink 

untuk mengurangi suhunya. 

c. Ram (Memory) 

Ram berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah 

dijalankan oleh CPU, RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data 

secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. 

d. VGA (Video Graphic Array) 

VGA card atau kartu gratis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan 

pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau 

proyektor. 

e. Hard disk 

Hard-disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem 

computer. 

f. Optical Disc Drive 

Optical drive biasa juga dikenal dengan nama CD drive, DVD drive, atau ODD. Fungsi 

dari Optical Disc Drive adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari dan ke 

media cakram optic seperti CD, DVD, atau Blu-Ray Disc. 

g. PSU (Power Supply Unit) 

PSU berfungsi sebagai pengkonversi dan penyalur energy listrik dari outlet sumber 

(misalnya PLN) ke bentuk energy listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan 

komponen computer yang berada di dalam casing. 

 



Selain dari komponen perangkat keras computer yang terdapat di dalam casing ada juga 

komponen-komponen yang terdapat diluar casing. Berikut adalah komponen-komponen 

perangkat keras computer yang berada di luar casing : 

a. Monitor 

Monitor disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah unuk 

menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari computer melalui alat yang 

disebut kartu grafis (VGA card). 

b. Keyboard 

 Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data 

dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus 

serta sebagai media bagi user (pengguna) untuk melakukan perintah-perintah lainnya 

yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. 

c. Mouse 

Mouse adalah salah unit masukan (input device). Fungsi alat ini adalah untuk 

perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis 

dan cepat disbanding dengan keyboard. 

Adapun perangkat keras yang tidak semua computer memilikinya, berikut adalah perangkat 

keras yang diluar casing dan tidak semua computer memilikinya: 

a. UPS (Uniterruptable Power Supply) 

UPS sering disebut juga sebagai baterai cadangan, fungsi utama UPS adalah menyimpan 

dan menyediakan cadangan listrik yang akan digunakan ketika sumber listrik utama 

padam. 

b. Printer 

Printer digunakan untuk mencetak data/informasi pada kertas. Dalam hal ini printer 

berperan mengubah soft copy menjadi hard copy. 

c. Scanner 

Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk meng-copy atau menyalin gambar 

atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer 

selanjutnya, disimpan dalam harddisk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip 

seperti mesin fotocopy, perbedaannya adalah mesin fotocopy hasilnya dapat dilihat pada 

kertas sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu 

sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan 

kembali baik dalam bentuk file text maupun file gambar.  

d. Speaker 

Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari computer.  

e. Sound Card 

Sound card berfungsi untuk menghubungkan computer ke internet. 

f. Modem 

Modem berfungsi untuk menghubungkan computer ke internet. 



g. Lan Card 

Lan card berfungsi untuk menghubungkan computer dalam suatu jaringan. 

 

 

2.2  Representasi Data  
 

 Data  adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih 

memerulkan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud 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. Representasi Data adalah 

lambang untuk member tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan yakni 0 (nol) untuk 

bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negative atau minus. Pada bilangan n-bit, jika 

susunannya dilengkapi dengan bit tanda maka diperlukan register dengan panjag n+1 bit. Dalam 

hal ini, n bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan satu bit untuk 

tandatanya. Pada represntasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda 

ditempatkan pada posisi paling kiri. Data yang disediakan oleh computer sendiri terdiri dari 

berbagai jenis atau TYPE. Pada garis besarnya data dapat dikategorikan menjadi : 

 Type data terdiri dari: 

- Data Tunggal : Integer, Real, Boolean, dan karakter. 

 Data majemuk : String 

 

Data ukuran byte disimpan dalam unsigned dan signed integer(bilangan bulat tak bertanda 

dan bilangan bulat bertanda). Perbedaan dalam bentuk ini adalah bobot dari posisi paling kiri. 

Untuk unsign integer nilainya 128 dan untuk signed integer nilainya adalah -128. dalam format 

signed, bit yang paling kiri adalah bit tanda bilangan. Kisaran dari unsigned integer adalah 0 

sampai 255, sedangkan signed integer berkisar antara -128 sampai +127. Bilangan negatif 

disajikan dalam bentuk ini, tetapi disimpan dalam bentuk complement dua, seperti yang telah 

dijelaskan diatas. 

Data Ukuran Word, satu ukuran word dibentuk oleh dua byte data. LSB selalu disimpan dalam 

lokasi memori paling rendah, dan MSB disimpan yang paling tinggi. Metode untuk penyimpanan 

ini disebut dengan format little endian. Metode alternatif disebut format big endian. Untuk 

menyimpan data ukuran word dalam memori, digunakan direktif DW(Define Word). Namun 

biasanya data yang berukuran lebih dari 8 bit disimpan menggunakan format little endian. 

Mengolah data komputer ada rambu-rambunya. Prinsip paling dasar, tiap tipe data punya rentang 

nilai. 

 

 

 



2.3 Media Penyimpanan 

Media atau tempat untuk penyimpanan sangatlah dibutuhkan oleh computer, karena fungsi 

penyimpanan ini untuk menampung dan menyimpan sementara berbagai macam program dan 

data yang sedang diproses oleh prossesor, media penyimpanan data ini disebut dengan memory. 

Memory merupakan tempat penyimpanan data sementara, yang tak selamanya dapat menyimpan 

data, apabila computer tersebut direset atau dimatikan data yang disimpan dalam memori fisik 

akan hilang. Untuk itu sebelum mematikan computer, data yang diperlukan disimpan ke media 

penyimpanan permanen yaitu Hard disk atau floppy disk. Agar data tersebut dapat dibuka 

kembali sewaktu-waktu apabila kita membutuhkannya. Untuk itu kita harus mengetahui macam-

macam media penyimpanan data: 

a. Register prosesor 

b. RAM atau Random Access Memory 

c. Cache Memory (SRAM) (Static RAM) 

d. Memori fisik (DRAM) (Dynamic RAM) 

e. Perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis 

f. Memory hanya dapat dibaca atau ROM (Read Only Memory) 

g. Flash Memory 

h. Punched Card  

i. CD atau Compact disk 

j. DVD 

 

a. Register Prosesor 

Register Prosesor adalah sejumlah kecil memori computer yang bekerja dengan 

kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-

program computer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum 

digunakan. 

b. RAM atau Random Memory 

RAM adalah sebuah type penyimpanan computer yang isinya dapat diakses dalam waktu 

yang tetap tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. 

c. Cache Memory 

Cache adalah mekanisme penyimpanan data sekunder berkecapatan tinggi yang 

digunakan untuk menyimpanan data/instruksi yang sering diakses 

d. Memori Fisik (DRAM) 

Memori fisik merupakan istilah generic yang merujuk pada media penyimpanan data 

sementara pada computer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prossesor 

akan disimpan di dalam memori fisik. 

 



e. Perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis 

Floppy disk, atau disebut juga disket adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang 

terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi 

lapisan plastic berbentuk persegi atau persengi panjang. 

f. Memory hanya dapat dibaca atau ROM (Read Only Memory 

ROM adalah istilah untuk media penyimpanan data pada computer. ROM ini adalah 

salah satu memory yang ada dalam computer. ROM ini bersifat permanen, artinya 

program/data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau 

aliran listrik di matikan. 

g. Flash Memory 

Falsh memory adalah sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk 

dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Istilah awamnya, dia adalah suatu 

bentuk dari chip memori yang dapat ditulis, tidak seperti chip memori akses acak/RAM, 

memori ini dapat menyimpan datanya tanpa membutuhkan penyediaan listrik. 

 

2.4  Penguraikan Masukan, Keluaran, Pengolahan, Multimedia  

 
Komponen /blok masukan merupakan blok sistem informasi yang bertugas 

menangkap (capturing) terhadap data dari luar sistem informasi. Blok masukan inilah 

yang bertugas melakukan konversi data dari yang bentuknya alamiah manjadi data yang 

dapat diwakili dalam bentuk digital yang kemudian diklasifikasikan ke dalam salah satu 

tipe data yang tersedia. Komponen Keluaran merupakan blok yang bertanggung jawab 

terhadap bagaimana sebuah keluaran dari sistem informasi disajikan. Komponen/Blok 

Teknologi merupakan blok dari sistem informasi yang bertugas melakukan spesifikasi 

penerapan teknologi yang dapat mendukung sistem informasi dapat berjalan dengan baik. 

Komponen Kontrol merupakan komponen yang bertugas mendefinisikan bagaimana kontrol 

terhadap sistem dilakukan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Komponen Basis Data 

merupakan blok yang berisi definisi basis data yang disediakan untuk menyimpan data data 

yang akan disimpan dalam media penyimpan. Komponen Multimedia berasal dari dua kata 

yaitu multi dan media, multi berarti beberapa dan media berarti sarana atau alat. Kata 

multimedia sendiri sebenarnya sudah ada sebelum komputer seperti saat ini dan lebih 

banyak di pakai di dunia hiburan seperti pementasan teater multimedia yang sudah ada 

sejak lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  Membandingkan Mainframe, Midrange, Pc 

Mainframe mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-

komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang 

singkat. Minicomputer disebut juga midrange computer adalah komputer yang berukuran lebih 

kecil dan lebih murah dari komputer mainframe. Minicomputer didisain untuk aplikasi tertentu 

(special purpose). Komputer Personal (Personal Computer) atau dikenal dengan istilah PC 

merupakan komputer yang ditujukan untuk penggunaan pribadi.  

 

PC adalah istilah generik yang dipakai oleh para produsen komputer seperti IBM, Dell, 

Hawllet Packard. Secara umum ada tiga istilah yang digunakan untuk menyebutkan PC, yaitu: 

Desktop, Leptop (umum dikenal dengan istilah notebook) dan Palmtop. Penamaan tersebut 

ternyata ada maskudnya. Desktop adalah PC yang digunakan di atas meja (desk). Leptop adalah 

PC yang digunakan di atas pangkuan (lep), dan Palmtop adalah PC kecil yang digunakan di 

gengaman tangan.  

 

PC berjenis leptop (notebooks) dan palmtop memiliki komponen yang sudah kompak 

dalam bentuknya dan ukurannya serta beratnya lebih ringan dari dasktop. Bahkan dari semua itu 

palmtop memiliki ukuran yang paling kecil dan paling ringan.  

Ada pro dan kontra penggunaan laptop. Tiga kelebihan leptop jika dibandingan dengan desktop 

adalah masalah portabel, small dan conveniant. Namun kelemahannya , terbatasnya untuk 

meningkatkan kemampuan, keyboar dan mouse yang kecil, membutuhkan dana ekstra untuk 

membeli dan lebih sulit penggunaanya dibandingkan laptop. Desktop, keungulannya adalah lebih 

tahan banting, harga yang relatif mudah, mudah dan murah untuk di upgrade. 

 

2.6  Membandingkan Pengaturan Komputer Dengan Proses: Client/Server dengan   

Jaringan  Per- to-per 

Klien-server atau client-server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang 

merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak: pihak klien dan pihak 

server. Dalam model klien/server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tapi 

masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen klien dan komponen server. Komponen 

klien juga sering disebut sebagai front-end, sementara komponen server disebut sebagai back-

end. Komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima 

masukan data dari pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan 

oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada 

komponen server yang dijalankan di atas mesin server, umumnya dalam bentuk request terhadap 

beberapa layanan yang dimiliki oleh server.  

P2P merupakan singkatan dari Peer-to-Peer adalah suatu sistem yang tidak hanya 

menghubungkan “ujung” satu dengan lainnya, namun ujung-ujung ini saling berhubungan secara 

dinamis dan berpartisipasi dalam mengarahkan lalu lintas komunikasi informasi-, pemrosesan-, 



dan penugasan pembagian bandwidth yang intensif, dimana bila sistem ini tidak ada, tugas-tugas 

ini biasanya diemban oleh server pusat.  

 

 

2.7 Menjelaskan Input/Output Dan Media Yang Digunakan 

Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori 

dan processor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input devices atau 

unit masukan yang umumnya digunakan personal computer (PC) adalah keyboard dan mouse, 

keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user (pengguna) dengan komputer. Selain 

itu terdapat joystick, yang biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan 

komputer. Kemudian scanner, untuk mengambil gambar sebagai gambar digital yang nantinya 

dapat dimanipulasi. Touch panel, dengan menggunakan sentuhan jari user dapat melakukan 

suatu proses akses file. Microphone, untuk merekam suara ke dalam komputer. Input device 

selain digunakan untuk memasukkan data dapat pula digunakan untuk memasukkan program. 

Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua yaitu :  

1. Peratalan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat 

pemroses.  

2. Peralatan input tidak langsung, input yang melalui media tertentu sebelum suatu input 

 diproses oleh alat pemroses. 

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.  

 


