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Bab. i l KOMPUTER 

 
OMPUTER yang ada dewasa ini merupakan suatu 

evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia 

sejah dahulu kala hingga saat ini berupa penemuan-

penemuan alat mekanik maupun alat-alat elektronik 

(teknologis). Komputer dan perangkatnya merupakan 

komponen penting dari proses penghitungan dan penyimpanan 

data sejak pertama kali dibuat. Komputer telah berkembang 

dari satu peralatan mekanikal yang menggunakan vacum tube 

berubah kepada litar elektronik dalam waktu yang singkat.  

 

i.1 Fase Perkembangan Komputer 

Sebagai sebuah alat pengolah data, dalam hal ini 

sebagai alat untuk menghitung dan menyimpan data, maka 

K 
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komputer dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) golongan 

besar, yakni  : 

 Peralatan Manual -- Peralatan pengolahan data 

yang sangat sederhana, dan faktor terpenting 

dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga 

tangan manusia 

 Peralatan Mekanik -- Peralatan yang sudah 

berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan 

secara manual 

 Peralatan Mekanik Elektronik -- Peralatan mekanik 

yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor 

elektronik 

 Peralatan Elektronik -- Peralatan yang bekerja 

secara elektronis. 

Sejarah per-komputer-an memiliki arti yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia.  Selama dua dekade terakhir 

telah banyak terjadi sesuatu yang menggemparkan dari sejarah 

komputer elektronik, salahsatunya penemuan komputer oleh 

John V. Atanasoff (1942) yang dicatat sebagai salah satu 

peristiwa terpenting dalam sejarah perkembangan komputer 

elektronik. Namun semua tidak terjadi begitu saja, ada 

beberapa penemuan dan peristiwa pada masa sebelumnya 

yang mendasari itu semua. Karenanya, berdasarkan 

perkembangan teknologi komputer, maka perkembangan 

komputer dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fase, yakni : 

 

1) Fase Pra-1940 

Sejak dulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh 

manusia. Karenanya, manusia menemukan alat-alat mekanik 

dan elektronik untuk membantu aktivitasnya dalam 
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penghitungan dan pengolahan data agar memeroleh hasil yang 

lebih cepat. Komputer yang ditemui saat ini adalah suatu 

evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dulu 

berupa alat mekanik maupun elektronik.  Saat ini, komputer 

dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek 

kehidupan manusia. Komputer yang ada sekarang memiliki 

kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik 

biasa, seperti sistem komputer di kassa supermarket yang 

mampu membaca kode barang belanjaan, atau sentral telepon 

yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan 

komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat 

di dunia.  

Pada fase sebelum tahun 1940 fungsi komputer masih 

terbatas sebagai alat hitung tradisional atau sebagai kalkulator 

mekanik.  Hal ini ditandai oleh penemuan Blaise Pascal (1623-

1662), yang pada tahun 1642, ia pada waktu itu berumur 18 

tahun berhasil menemukan apa yang ia sebut sebagai 

kalkulator roda numerik (numerical wheel calculator). Alat ini 

merupakan alat penghitung bilangan berbasis sepuluh. 

Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan 

penjumlahan. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf 

Jerman, Gottfred Wilhem von Leibniz (1646-1716) memperbaiki 

Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalikan. 

Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. 

Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang 

dapat melakukan empat fungsi aritmatik dasar. Kalkulator 

mekanik Colmar, arithometer, dan dapat melakukan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Pada tahun 1822 Babbage, menemukan suatu mesin 

untuk melakukan perhitungan persamaan differensil. Mesin 
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tersebut dinamakan Mesin Differensial. Babbage terinspirasi 

untuk memulai membuat komputer general-purpose yang 

pertama yang disebut Analytical Engine. Alat tersebut 

menggambarkan elemen dasar dari sebuah komputer modern 

dan juga mengungkapkan sebuah konsep penting. Terdiri dari 

sekitar 50.000 komponen, desain dasar dari Analytical Engine 

menggunakan kartu-kartu perforasi (berlubang-lubang) yang 

berisi instruksi operasi bagi mesin tersebut. Pada 1889, Herman 

Hollerith (1860-1929) juga menerapkan prinsip kartu perforasi 

untuk melakukan penghitungan.  

Setelah alat demi alat hitung berhasil ditemukan 

sebagai gerbang menuju penemuan komputer yang 

evolusioner, sejumlah alat hitung yang lebih canggih pun terus 

bermunculan. Berikut ini sejumlah peralatan yang telah 

digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya 

komputer, yakni : 

1. Abacus -- Muncul sekitar 5000 tahun yang lalu di 

Asia kecil dan masih digunakan di beberapa tempat 

hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula 

mesin komputasi. Alat ini memungkinkan 

penggunanya untuk melakukan perhitungan 

menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada 

sebuh rak. Para pedagang di masa itu menggunakan 

abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. 

Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, 

terutama di Eropa, Abacus kehilangan 

popularitasnya. 

2. Kalkulator Roda Numerik -- Setelah hampir 12 abad, 

muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. 

Pada tahun 1642, Blaise Pascal (1623-1662), yang 
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pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa 

yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik 

(numerical wheel calculator) untuk membantu 

ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak 

persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline, 

menggunakan delapan roda putar bergerigi untuk 

menjumlahkan bilangan hingga delapan digit. Alat ini 

merupakan alat penghitung bilangan berbasis 

sepuluh. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas 

untuk melakukan penjumlahan. 

3. Kalkulator Roda Numerik 2 -- Tahun 1694, seorang 

matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfred Wilhem 

von Leibniz (1646-1716) memperbaiki Pascaline 

dengan membuat mesin yang dapat mengalikan. 

Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja 

dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan 

mempelajari catatan dan gambar-gambar yang 

dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan 

alatnya. 

4. Kalkulator Mekanik -- Charles Xavier Thomas de 

Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 

empat fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik 

Colmar, arithometer, mempresentasikan pendekatan 

yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat 

tersebut dapat melakukan penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan 

kemampuannya, arithometer banyak dipergunakan 

hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan 

Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun 

era komputasi mekanikal. 
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Gambar i.1 

 Perkembangan Alat Hitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh 

seorang professor matematika Inggris, Charles Babbage (1791-

1871). Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam 

antara mesin mekanik dan matematika: mesin mekanik sangat 

baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulangkali tanpa 

kesalahan; sedang matematika membutuhkan repetisi 

sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah 

tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin 

mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. 

Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini 

muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin 

untuk melakukan perhitungan persamaan differensil. Mesin 

tersebut dinamakan Mesin Differensial. Dengan menggunakan 

tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan 

dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara 

otomatis. 

Setelah bekerja dengan Mesin Differensial selama 

sepuluh tahun, Babbage kemudian mulai membuat komputer 
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general-purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine. 

Asisten Babbage, Augusta Ada King (1815-1842) memiliki peran 

penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi 

rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan 

mengkomunikasikan spesifikasi Anlytical Engine kepada publik.  

Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini 

memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke 

dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer 

wanita pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman 

dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. 

Pada 1889, Herman Hollerith (1860-1929) juga 

menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan 

penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara 

yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro 

Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di 

tahun 1880 membutuhkan waktu tujuh tahun untuk 

menyelesaikan perhitungan.  Dengan berkembangnya populasi, 

Biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu sepuluh 

tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus.  

Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat 

penemuan baru lainnya. Vannevar Bush (1890-1974) membuat 

sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan differensial 

di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan 

differensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh 

kalangan akademisi. Mesin itu sangat besar dan berat karena 

ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan 

perhitungan. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford 

Berry mencoba membuat sebuah perangkat komputer elektrik 

yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. 
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Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole (1815-

1864) berupa sistem biner aljabar, yang menyatakan setiap 

persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar/salah. 

Dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah ke dalam sirkuit 

listrik dalam bentuk terhubung-terputus, Atanasoff dan Berry 

membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun 

proyek mereka terhenti karena kehilangan sumber pendanaan. 

 

2) Fase Pasca 1940 

Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi ke 

dalam 5 (lima) generasi, antara lain : 

 

 Komputer Generasi I (1940 s.d 1959) 

Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara 

yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan 

komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki 

komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan 

komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada 

tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman 

membangun sebuah komputer, Z3, untuk mendesain pesawat 

terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat 

kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. 

Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah 

kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan 

kode-rahasia yang digunakan Jerman.  Dampak pembuatan 

Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri 

komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan 

merupakan komputer serbaguna (general-purpose computer), 

namun hanya di desain untuk memecahkan kode rahasia. 

Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 
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satu dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan 

oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan 

lain. Howard H. Aiken (1900-1973), seorang insinyur Harvard 

yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator 

elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran 

panjang setengah lapangan bola kaki.  

Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah 

Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), yang 

dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan 

University of Pennsylvania. Terdiri dari tabung vakum dan 

resistor. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert 

(1919-1995) dn John W. Mauchly (1907-1980), ENIAC 

merupakan komputer serbaguna (general purpose computer) 

yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada 

pertengahan 1940-an, John von Neumann (1903-1957) 

membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun 

mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von 

Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic 

Computer (EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuah memori 

untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini 

memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan 

kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama 

arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral (CPU), 

yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk 

dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal.  

Tahun 1951, UNIVAC I (Universal Automatic Computer 

I) yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer 

komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von 

Neumann tersebut. Komputer Generasi pertama dikarakteristik 

dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik 
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untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program 

kode-biner yang berbeda yang disebut “bahasa mesin” 

(machine language). Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk 

diprogram dan membatasi kecepatannya. Komputer generasi 

pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan 

menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. 

Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk 

menjalankan operasi keseluruhan komputer tersebut. Ia juga 

memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan 

gangguan elektrik di kawasan sekitarnya. Komputer generasi 

pertama ini 100 persen memiliki karakteristik elektronik 

sehingga dapat membantu para ahli dalam menyelesaikan 

masalah perhitungan dengan cepat dan tepat.  Untuk lebih 

jelasnya, berikut sejumlah komputer pada generasi pertama : 

1. ENIAC Computer -- Komputer Electronic Numerical 

Integrator And Calculator ini dirancang Dr. John 

Mauchly dan Presper Eckert tahun 1946.  Komputer 

generasi ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal 

sebagai konsep penyimpanan data (stored program 

concept) yang dikemukakan oleh John Von Neuman. 

2. EDSAC Computer -- EDSAC (Electonic Delay Storage 

Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan 

raksa (merkuri) dalam tabung untuk menyimpan data. 

3. EDVAC Computer -- Penggunaan tabung vakum juga 

telah dikurangi di dalam perancangan komputer 

Electronic Discrete Variable Automatic Computer ini 

sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat. 

4. UNIVAC 1 Computer -- Pada tahun 1951 Dr Mauchly 

dan Eckert menciptakan Universal Automatic Calculator 

Komputer I untuk memproses data perdagangan. 
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Gambar i.2 

Komputer Generasi I 
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 Komputer Generasi II (1959 s.d 1964) 

Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat 

mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor 

menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. 

Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis.  

Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada 

tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan 

memori inti-magnetik membantu pengembangan komputer 

generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat 

diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para 

pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi 

baru ini adalah super komputer. 

IBM membuat super komputer bernama Stretch, dan 

Sprery-Rand membuat komputer bernama LARC. Komputer-

komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi 

atom, dapat menangani data dalam jumlah yang besar. Mesin 
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tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk 

kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi 

kepopulerannya. Hanya ada dua LARC yang pernah dipasang 

dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, 

California, dan yang lainnya di US Navy Research and 

Development Center di Washington D.C. 

Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin 

dengan bahasa assembly, yakni bahasa yang menggunakan 

singkatan-singakatan untuk menggantikan kode biner. Awal 

1960-an, mulai bermunculan computer generasi kedua yang 

sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. 

Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer 

yang sepenuhnya menggunakan transistor dan memiliki 

komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan 

komputer pada saat ini, printer, penyimpanan dalam disket, 

memory, sistem operasi, dan program.  Berikut komputer yang 

berkembang pada generasi kedua : 

 

 Komputer Dec Pdp-8 

Salah satu contoh penting komputer pada masa ini 

adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. 

Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar 

menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses 

informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam 

komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya 

memberikan fleksibilitas kepada komputer.  Fleksibilitas ini 

meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi 

penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, computer dapat 

mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian 

menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji.  
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Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan 

pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business-

Oriented Language (COBOL) dan Formula Translator 

(FORTRAN) mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini 

menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, 

kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami. 

Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan 

mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan 

(programmer, analyst, dan ahli sistem komputer). Industri 

piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada 

masa komputer generasi kedua ini. 

 

Gambar i.3 

Dec Pdp-8 Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komputer Generasi III (1964 s.d 1980) 

Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli 

tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup 

besar yang berpotensi merusak bagian-bagian internal 

komputer. Batu kuarsa (quartz rock) menghilangkan masalah 

ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, 

mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC 
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mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah 

piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para 

ilmuwan pun berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke 

dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. 

Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil ukurannya karena 

komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip.  

Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah 

penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk 

menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak 

dengan sebuah program utama yang memonitor dan 

mengkoordinasi memori komputer. 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 yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil 

diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit 

atau IC-Chip yang merupakan ciri khas komputer generasi 

ketiga. Contoh komputer generasi ini, Apple Computer dan TRS 

Model 80 dan IBM S/360. 

 

Gambar i.4 

Komputer IBM S/360 
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 Komputer Generasi IV (1980 s/d Sekarang) 

Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas; 

mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. 

Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen 

dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale 

Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah 

chip tunggal. Ultra-Large Scale Integration (ULSI) 

meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan 

untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu 

keping yang berukuran setengah keping uang logam 

mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut 

juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan 

komputer.  

Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 

membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh 

komponen dari sebuah komputer (central processing unit, 

memori, dan kendali input/output) dalam sebuah chip yang 

sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu 

tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikro prosesor 

dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, 

setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, 

televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection dilengkapi 

dengan mikro prosesor. 

Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-

orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer 

tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau 

lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit 

komputer menawarkan produk komputer mereka ke 

masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut 
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minikomputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah 

digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling 

populer pada saat itu adalah program word processing dan 

spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 

menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang 

lebih canggih dan dapat di program. 

Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan 

Personal Computer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, 

dan sekolah.  Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta 

unit (1981) menjadi 5,5 juta unit (1982). Sepuluh tahun 

kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan 

evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang 

berada di atas meja (desktop computer) menjadi komputer 

yang dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan 

komputer yang dapat digenggam (palmtop). 

 

Gambar i.5 

Komputer Generasi I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desktop Computer          Laptop                      Palmtop 

 

IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam 

memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi 

terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada 
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komputernya, sementara saingannya masih menggunakan 

komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan 

penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal 

perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU: IBM 

PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV (Serial 

dari CPU buatan Intel). Juga kita kenal AMD k6, Athlon, dsb. Ini 

semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. 

Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di 

tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensial terus 

dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu 

komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat 

dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk 

saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk 

dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 

Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk 

membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu 

proses tugas. Dengan menggunakan perkabelan langsung 

(disebut juga local area network, LAN), atau kabel telepon, 

jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. 

 

 Komputer Generasi V (Masa Depan) 

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan 

teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer 

generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa adalah kemampuan 

pemrosesan paralel yang akan menggantikan Model Non 

Neumann. Model Non Neumann akan digantikan dengan sistem 

yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja 

secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi 

superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada 

hambatan yang dapat mempercepat kecepatan informasi. 
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Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi 

jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT 

(Institute for new Computer Technology) juga dibentuk untuk 

merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa 

proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain 

menyebutkan, keberhasilan proyek komputer generasi kelima 

ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di 

dunia. Komputer elektronik sudah meningkatkan dengan nilai 

yang tidak masuk akal. Sekarang ini komputer desktop memiliki 

kekuatan lebih dari pada komputer generasi pertama yang 

mengisi setiap ruangan. Biaya perangkat keras komputer terus 

menurun sebagai terobosan komputer dalam kelanjutan 

fabrikasi komponen. Pengguna telah kelimpahan komputer 

yang berbeda-beda untuk dipilih.  

 

i.2  Definisi Komputer 

 Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu 

Computare yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris 

disebut to compute. Secara definisi komputer diterjemahkan 

sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, 

dapat menerima data (input), mengolah data (proses) dan 

memberikan informasi (output) serta terkoordinasi di bawah 

kontrol program yang tersimpan di memorinya. Jika 

digeneralisasikan, maka komputer merupakan 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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Dengan demikian, komputer memiliki lebih dari satu 

bagian yang saling bekerja sama, dan bagian-bagain itu baru 

bisa bekerja kalau ada aliran listrik yang mengalir didalamnya. 

Istilah mengenai sekelompok mesin, ataupun istilah mengenai 

jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware 

komputer atau perangkat keras komputer.  Komputer adalah 

hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang 

berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, 

menyunting gambar atau foto, membuat animasi, 

mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi dan untuk 

kontrol peralatan. Bentuk komputer yang dulu cukup besar 

untuk mengoperasikan sebuah program, sekarang berbentuk 

kecil dengan kemampuan mengoperasikan program yang 

beragam. Perlengkapan elektronik (hardware) dan program 

(perangkat lunak/software) telah menjadikan sebuah komputer 

menjadi benda yang berguna.   

Sebuah komputer yang hanya memiliki perlengkapan 

elektronik saja atau software saja tidak akan berfungsi. Dengan 

ada keduanya maka komputer dapat berfungsi menjadi alat 

yang berguna.  Komputer merupakan sebuah media elektronik 

yang berupaya menterjemahkan dan melaksanakan input, 

output, dan operasi logika. Secara umum komputer memiliki 4 

(empat) fungsi utama, yaitu : 1) Pengolah Data; 2) Penyimpan 

Data; 3) Transfer Data, dan 4) Kontrol Data.  

 

i.3  Klasifikasi Komputer 

 Sebuah sistem komputer dapat dikembangkan untuk 

mengontrol peralatan mesin produksi ataupun peralatan rumah 

tangga. Dengan menambah rangkaian elektronik buatannya, 

maka komputer biasa bisa dipergunakan untuk mengendalikan 
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peralatan industri dan rumahan. Adanya kecenderungan 

pemanfaatan komputer untuk kontrol seperti ini dengan 

dukungan teknologi chip IC telah memungkinkan orang 

membuat robot kecil yang berguna seperti robot kendaraan 

yang dipergunakan dalam misi ruang angkasa. 

 

 Berdasarkan Data yang Diolahnya 

Berdasarkan data yang diolahnya komputer terbagi atas 

tiga (3) jenis, yakni : 

1. Komputer Analog -- Komputer jenis ini mengolah 

data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif, atau 

sinyal analog, untuk mengukur variabel-variabel 

seperti voltase, kecepatan suara, resistansi udara, 

suhu, pengukuran gempa dan lain-lain. Komputer ini 

biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu 

keadaan. Misalnya untuk thermometer, radar, 

kekuatan cahaya dan lain-lain. Analog Computer ini 

banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. 

2. Komputer Digital -- Merupakan suatu jenis komputer 

yang bisa digunakan untuk mengolah data yang 

bersifat kwantitatif (sangat banyak jumlahnya). 

Data dari digital komputer biasanya berupa simbol 

yang memiliki arti tertentu, misalnya: simbol 

aphabetis yang digambarkan dengan huruf A s/d Z, 

simbol numerik yang digambarkan dengan angka 0 

s/d 9 ataupun simbol-simbol khusus, ? / + * & !. 

3.  Komputer Hybrid -- Merupakan jenis komputer yang 

bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat 

kuantitatif ataupun kualitatif. Hibrid komputer juga 

bisa dikatakan sebagai gabungan dari analog dan 
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digital komputer. Komputer jenis ini banyak 

digunakan oleh pelbagai rumah sakit yang digunakan 

untuk memeriksa keadaan tubuh dari pasien, yang 

pada akhirnya, komputer bisa mengeluarkan 

pelbagai analisa yang disajikan dalam bentuk 

gambar, grafik ataupun tulisan. 

 

Gambar i.6 

Komputer Berdasarkan Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer Analog        Komputer Digital                    Komputer Hybrid 

 

 

 Berdasarkan Penggunaannya 

Berdasarkan penggunaannya  komputer terbagi atas 

tiga (3) jenis, yakni : 

 

1. Special Purpose Computer 

 Komputer ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

ataupun aplikasi khusus. Pada awalnya merupakan general-

purpose, yang digunakan secara khusus dan disesuaiakan 

dengan konfigurasi ataupun peralatan didalamnya yang sudah 

dimodifikasi sedemikian rupa. Sebagai contoh konfigurasi dari 

special purpose computer yang digunakan pada sistem 

komputer berskala besar adalah front-end processor; yang 
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digunakan untuk mengontrol fungsi input dan output dari 

komputer utama. Contoh lain dari special purpose computer 

adalah adalah back-end processor, yang mengambil data dari 

storage serta meletakkan dan mengaturnya kembali ke dalam 

storage.  Dedicated processor juga merupakan special purpose 

computer yang bagian dalamnya telah dirubah sedemikian rupa 

agar memiliki fungsi khusus. Dedicated processor dirancang 

sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk menyelesaikan 

langkah dan proses khusus, dimana hal ini bisa ditemui pada: 

pelbagai robot yang digunakan pada pabrik, mesin-mesin 

kesehatan dipelbagai rumah sakit serta aneka video game.   

 

2. General Purpose Computer 

 Komputer yang umum digunakan pada setiap hari juga 

bisa disebut sebagai general-purpose computer, dimana bisa 

digunakan untuk menyelesaikan pelbagai variasi pekerjaaan. 

Komputer jenis ini dapat menggunakan pelbagai software, 

bermacam-macam langkah yang saling menyempurnakan, 

termasuk di dalamnya penulisan dan perbaikan (word-

processing), manipulasi fakta-fata di dalam database, 

menyelesaikan pelbagai perhitungan ilmiah, ataupun 

mengontrol sistem keamanan organisasi, pembagian daya listrik 

serta temperatur. Walaupun general purpose computer ini 

dapat diprogram untuk digunakan dalam beberapa fungsi dan 

perana, namun tetap saja mempunyai batasan kemampuan, 

ukuran ataupun persyaratan. Sebagai contoh, general purpose 

computer tidak bisa digunakan untuk memproses perhitungan 

seluruh data statistik yang dibutuhkan untuk ramalan cuaca 

atau test pesawat terbang.  
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Gambar i.7 

Komputer Berdasarkan Penggunaannya 

 

 

 

 

 

 

Special Purpose Computer          General Purpose Computer 

 

 Berdasarkan Kapasitasnya 

Berdasarkan kapasitasnya  komputer terbagi atas empat 

(4) jenis, yakni : 

 

1.  Komputer Mikro (Personal Computer)  

 Pada awalnya, komputer jenis ini diciptakan untuk 

memenuhi kebutuhan per-orangan (personal). Kebutuhan per-

orangan dalam hal menyimpan ataupun memproses data, 

tentunya tidak sebanyak kebutuhan sebuah perusahaan. 

Dikarenakan hal tersebut, kemampuan dan teknologi yang 

dimiliki oleh Personal Komputer pada awalnya memang sangat 

terbatas. Pada awalnya, memory yang dimiliki oleh sebuah 

personal komputer hanya berkisar antara 32 hingga 64 KB (Kilo 

Byte). Tetapi dalam perkembangannya, banyak personal 

komputer yang kini memiliki memory hingga 8 ataupun 32 MB 

(Mega Byte). Komputer personal model Apple II merupakan 

pelopor dari kelahiran personal komputer yang ada pada saat 

sekarang. Karena harganya relatif murah, bentuknya kecil dan 

teknologi yang dimiliki diangap sudah memadai, maka personal 

komputer menjadi begitu cepat populer. Personal komputer kini 
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tidak hanya digunakan oleh perorangan tetapi pada akhirnya 

banyak digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan 

pelbagai masalah yang ada diperusahaan.  

 Pada umumnya personal komputer hanya mampu 

bekerja untuk melayani satu orang pemakai (single-user), 

tetapi dalam perkem bangannya dengan menggunakan konsep 

LAN (Local Area Network) juga dapat digunakan untuk 

melayani banyak pemakai dalam saat yang bersamaan (konsep 

multi user). Pada konsep LAN yang merupakan sebuah 

jaringan, terdapat sebuah otak/pengendali yang disebut 

sebagai server dan beberapa anggota yang disebut sebagai 

terminal. Secara pisik bentuk server ataupun terminal tidak 

berbeda dengan bentuk sebuah PC. Hubungan server dan 

terminal, dilakukan melalui sebuah kabel. Data yang berasal 

dari pelbagai terminal, akan disimpan terpusat oleh server.  

 Personal komputer pada saat ini juga mampu 

melakukan komunikasi data dengan personal komputer lainnya 

ditempat yang saling berjauhan. Dengan menggunakan sebuah 

modem, maka data yang berasal dari komputer akan dirubah 

menjadi gelombang suara, dan suara inilah yang kemudian 

dikirim melalui kabel telpon. Modem yang ada ditempat lain, 

akan menangkap gelombang suara ini dan merubah bentuknya 

menjadi gelombang yang bisa diproses oleh komputer. 

Perbedaan konsep antara LAN dan Modem adalah, LAN hanya 

bisa digunakan untuk tempat yang tidak terlalu jauh (saat ini 

diartikan sebagai; tidak lebih dari 2.000 meter), dan biasanya 

masih terbatas dalam satu gedung. Selebihnya diperlukan 

modem. Kabel yang digunakan pada LAN adalah kabel digital, 

sehingga data bisa langsung dikirim tanpa perlu merubah 

bentuk seperti halnya yang dilakukan oleh modem.  
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 Jenis PC lainnya yang tengah populer pada saat ini 

adalah: note-book. Note-book menggunakan silikon chip yang 

sangat tipis yang merupakan lambang kemajuan teknologi. 

Komputer jenis ini mempunyai bentuk yang sangat kecil apabila 

dibanding dengan jenis komputer lainnya. Notebook biasanya 

dilengkapi dengan portable battery-power, sehingga tanpa 

adanya listrik-pun note-book masih bisa dioperasikan. Dengan 

demikian, komputer jenis ini sangat cocok digunakan bagi para 

pemakai yang sering berpergian. Karena menggunakan monitor 

jenis LCD (Liquid Cristal Display), notebook mempunyai bentuk 

yang sangat tipis. Disamping itu, notebook juga memiliki 

fasilitas disket ataupun harddisk seperti halnya komputer PC 

pada umumnya. Internal memory yang dimiliki juga sangat 

besar, dimulai dari 4 MB yang kemudian bisa dikembangkan 

hingga 64 MB.  Notebook juga mampu melakukan komunikasi 

data dengan sesama notebook ataupun dengan komputer 

lainnya dilokasi yang saling berjauhan.  

 

2.  Komputer Mini  

 Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali 

lebih besar jika dibanding dengan personal komputer. Hal ini 

disebabkan karena micro pocessor yang digunakan untuk 

memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih 

unggul jika dibanding dengan micropocessor yang digunakan 

pada personal komputer. Ukuran pisiknya dapat sebesar almari 

kecil. Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk 

melayani lebih dari satu pemakai (multy user). Dalam sistem 

multy user ini, pada akhirnya personal komputer banyak 

digunakan sebagai terminal yang berfungsi untuk memasukkan 

data. Contoh dari Komputer mini di antaranya, IBM AS-400. 
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3. Komputer Mainframe 

 Ciri utama yang membedakan pengertian antara mini 

komputer dengan mainframe adalah, mainframe memiliki 

processor lebih dari satu. Dengan demikian, dari segi kecepatan 

proses mainframe jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini 

komputer. Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 milyar 

operasi perdetik (1 giga operations per-seconds = 1 GOPS). 

Kecepatan semacam ini sangatlah diperlukan, karena 

mainframe biasanya digunakan untuk memproses data-data 

yang mempunyai kapasitas sangat besar, dan disamping itu, 

mainframe biasanya juga digunakan oleh puluhan hingga 

ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama.  

 Suatu teknik atau cara yang memungkinkan banyak 

orang pada pelbagai terminal dapat meng-access pada satu 

komputer pada saat yang bersamaan, dikenal dengan time-

sharing. Di dalam pengertian time sharing sendiri, CPU dalam 

memberikan perhatiannya sebenarnya hanya kepada satu user 

pada satu saat kemudian dilanjutkan dengan user berikutnya. 

Tetapi karena memiliki kecepatan sangat tinggi, maka jarak 

pemakaian waktu antara satu user dan lainnya tidaklah nampak 

jelas. Mainframe ini butuh ruang khusus dimana faktor 

lingkungan yang terdiri dari temperatur, kelembaban udara 

atau gangguan asap dapat di monitor. Hal ini disebabkan, nilai 

komputer serta nilai dari informasi yang tersimpan didalamnya 

sangatlah mahal. Ruangan yang ada biasanya juga dilengkapi 

dengan pelbagai sistem pengamanan elektronik.  

 

4. Super Komputer  

 Sesuai dengan namanya, super komputer memiliki ciri 

khas, yaitu kecepatan proses yang tinggi serta memiliki 
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kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila 

dibanding dengan main-frame. Harga super komputer 

sangatlah besar dan mahal harganya. Salah satau contoh super 

komputer adalah Cray-2. Pengguna super komputer biasanya 

negara-negara yang sudah maju ataupun perusahaan-

perusahaan yang sangat besar, seperti misalnya industri 

pesawat terbang Nurtanio. Dikarenakan kemampuannya yang 

sangat luar biasa dan diantaranya memiliki kemampuan untuk 

membaca dan menyadap pelbagai data dari satelit, maka untuk 

pembelian sebuah super komputer harus mendapat persetujuan 

secara langsung dari presiden.  Permintaan Indonesia pernah 

ditolak oleh presiden Amerika ketika Nurtantio menginginkan 

untuk membeli sebuah super komputer dari Amerika.  

 

Gambar i.8 

Komputer Berdasarkan Kapasitasnya 
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.4 Struktur dan Fungsi Komputer  

 Sebagai sebuah alat atau mesin, komputer tentunya 

memiliki struktur di dalamnya. Struktur sendiri dalam komputer 

didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling 

terkait.  Di dalam unit komputer terdapat sejumlah struktur 

internal utama, antara lain :  

 Central Processing Unit (CPU) 

 Main Memory (Memori Utama) 

 Input/Output (I/O) 

1. Input Device 

2. Output Device 

 Interconection System (Sistem Interkoneksi)  

1. Data Bus 

2. Control Bus  

3. Address Bus 

  

Adapun struktur sebuah komputer secara sederhana dapat 

digambarkan dalam diagram blok seperti pada gambar di 

bawah ini : 

 

Gambar i.9 

Bagan Struktur Komputer 
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 Sementara fungsi dari komputer itru sendiri didefinisikan 

sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari 

struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam 

struktur di atas adalah sebagai berikut : 

 Central Processing Unit -- Biasa disingkat CPU 

Merupakan otak sistem komputer, dan memiliki dua 

bagian fungsi operasional, yaitu : ALU (Arithmetical 

Logical Unit) sebagai pusat pengolah data, dan CU 

(Control Unit).  CPU berfungsi sebagai pengontrol 

kerja komputer dan membentuk fungsi-fungsi 

pengolahan data. 

 Main Memory -- Atau memori utama terbagi atas 2 

(dua) bagian penting, yakni Memori Internal dan 

Memori Eksternal.  Memori internal berupa Random 

Access Memory (RAM) yang berfungsi sebagai 

penyimpan program yang diolah untuk sementara 

waktu, dan Read Only Memory (ROM) yaitu memori 

yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai 

penyedia informasi pada saat komputer pertama 

kali dinyalakan. 

  Input/Output Device -- Atau alat masukan dan 

keluaran ini berfungsi sebagai memindahkan data 

antara komputer dengan lingkungan luarnya atau 

sebagai medium untuk menerima ataupun 

mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan 

output di atas terhubung melalui port. 

1) Alat Masukan (Input Device) 

Adalah perangkat keras dari perangkat 

komputer yang berfungsi sebagai alat untuk 
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memasukan data atau perintah ke dalam 

komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Alat Keluaran (Output Device) 

Adalah perangkat keras komputer yang 

berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai 

hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa 

hard-copy (ke kertas), soft-copy (ke monitor), 

ataupun berupa suara.   
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 Interconection System -- Sistem interkoneksi pada 

dasarnya berfungsi sebagai sebuah mekanisme 

komunikasi antara CPU, Memori Utama, dan I/O, 

yang terdiri atas : 

1) Data Bus -- Merupakan jalur-jalur perpindahan 

data antar modul dalam sebuah sistem 

jaringan komputer. Karena pada suatu saat 

tertentu masing-masing saluran hanya dapat 

membawa 1 bit data, maka jumlah saluran 

menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer 

pada suatu saat. Lebar data bus ini 

menentukan kinerja sistem secara 

keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU 

dapat membaca dan menerima data melalui 

data bus ini.  Data bus ini biasanya terdiri atas 

8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. 

2) Address Bus -- Digunakan untuk menandakan 

lokasi sumber ataupun tujuan pada proses 

transfer data. Pada jalur ini, CPU akan 

mengirimkan alamat memori yang akan ditulis 

atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 

16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. 

3) Control Bus -- Sebuah yang digunakan untuk 

mengontrol atau mengawasi penggunaan serta 

akses ke Data Bus dan Address Bus.  Control 

bus ini terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. 

 

i.5 Jaringan Komputer 

Pengertian dari jaringan komputer (network) adalah 

sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya 
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yang saling berhubungan. Informasi dan data di hubungkan 

melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna 

jaringan komputer dapat saling bertukar informasi, dokumen 

dan data, serta mencetak dengan printer yang sama.  

 

i.5.1 Jenis-Jenis Jaringan 

    Jaringan komputer terbagi atas 3 (tiga) jenis, antara 

lain sebagai berikut : 

 Local Area Network (LAN) -- Suatu jaringan yang 

menggabungkan perangkat keras dengan 

perangkat lunak setiap komputer dengan 

menggunakan data yang sama dan mempunyai 

kecepatan transfer data tinggi agar dapat saling 

berkomunikasi dalam area kerja tertentu. Area 

yang termasuk dalam lingkup LAN misalnya kantor, 

laboratorium, gedung, sekolah, universitas, dan 

lainnya. Umumnya, jarak jaringan ini tidak lebih 

dari 1 km karena jika terlalu jauh maka transfer 

data atau informasinya menjadi lebih lambat. 

 Metropolitan Area Network (MAN) -- Merupakan 

sistem jaringan komputer yang mempunyai area 

kerja antarkota dalam satu provinsi. Area jaringan 

MAN lebih besar daripada area jaringan LAN. 

Jaringan MAN berguna untuk membangun jaringan 

di kantor-kantor dalam wilayah satu kota, gedung, 

pabrik, kampus, dan kantor pusat yang masih 

berada dalam area jangkauannya. Dalam hal ini, 

jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-

jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih 

besar. 
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 Wide Area Network (WAN) -- Wide Area Network 

(WAN) merupakan sebuah jaringan komputer yang 

ruang lingkupnya mencapai antar provinsi bahkan 

antarnegara. Biasanya, jaringan ini menggunakan 

sarana satelit atau kabel bawah laut. 

 

Gambar i.10 

Local Areal Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.5.2 Komponen-Komponen Jaringan 

Untuk membangun suatu jaringan komputer, terutama 

LAN dibutuhkan beberapa komponen perangkat keras 

(hardware), di antaranya sebagai berikut : 

 Komputer untuk server -- Komputer yang di jadikan 

sebagai pusat atau pengendali yang berisi program 

dan data serta berfungsi sebagai penyedia layanan 

kepada komputer atau program lain yang sama atau 

berbeda. 

 Komputer untuk workstation (client) -- Komputer 

yang dijadikan sebagai client, yang bekerja sebagai 

pengolah data yang di akses dari komputer server. 
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 LAN card atau NIC (Network Interface Card) --  Yaitu 

perangkat keras untuk melakukan komunikasi antar 

komputer atau jaringan. 

 Hub -- Perangkat untuk menghubungkan beberapa 

segmen Ethernet menjadi satu segmen. Dalam hal 

ini, komputer yang terhubung ke sebuah hub 

melakukan pertukaran data secara bergantian. 

 Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) -- Digunakan 

untuk menghubungkan komputer dalam suatu 

jaringan. 

 Konektor RJ 45 -- Merupakan penghubung atau 

konektor untuk kabel UTP. 

Selain komponen perangkat keras di atas, peralatan lain 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan atau memperluas 

jaringan (Internetworking) adalah sebagai berikut : 

a. Switch -- Berfungsi untuk mengalokasikan jalur lalu 

lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan 

tujuan. 

b. Repeater -- Merupakan periferal untuk mengulangi 

sinyal yang diterima sebelum dikirim ke alamat 

tujuan di sistem jaringan 

c. Bridge -- Merupakan periferal jaringan yang 

menghubungkan beberapa segmen jaringan 

sepanjang jalur data. 

d. Router -- Berfungsi memilih jaringan tujuan untuk 

kemudian meneruskan pengiriman paket data pada 

jaringan khusus. 

e. Gateway -- Yaitu alat yang di pakai jika lapisan OSI 

dari dua buah jaringan  LAN benar-benar tidak 

identik. 
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i.5.3 Topologi Jaringan 

Topologi jaringan merupakan arsitektur komputer 

jaringan, yaitu bagaimana suatu jaringan disusun sedemikian 

rupa sehingga komputer dapat saling terhubung satu dengan 

lainnya. Secara garis besar, terdapat tiga jenis topologi, yakni, 

1) topologi bus; 2) topologi star; dan 3) topologi ring. 

 Topologi Bus -- Jaringan yang menggunakan 

topologi bus disebut juga dengan linier bus karena 

hubungannya hanya melalui satu kabel yang linier. 

Selain itu, pada awal dan akhir dari kabel jaringan 

diberi terminator. 

 Topologi Star (Bintang) -- Dalam topologi star, 

hubungan antarnode dihubungkan dengan 

peralatan yang disebut dengan hub atau 

concentrator. Setiap nodenya akan dihubungkan 

dengan kabel ke hub. 

 Topologi Ring -- Setiap node dalam topologi ring 

saling berhubungan dengan node lainnya sehingga 

berbentuk seperti lingkaran (ring). 

 

1.5.4 Peralatan Jaringan 

Peralatan jaringan sebuah komputer terdiri atas : 

4. Kartu Antarmuka Jaringan -- Disingkat NIC atau 

disebut juga adapter merupakan peralatan utama 

yang harus ada untuk menunjang komunikasi antar 

komputer. 

5. Media penghubung jaringan -- Kabel UTP; Kabel 

STP; Kabel Koaksial 
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6. Serat Optik -- Terbuat dari plastik atau kaca yang 

berfungsi sebagai transmisi sinyal yang berbentuk 

cahaya. 

7. Jaringan Tanpa Kabel -- Hubungan antar komputer 

pada jenis jaringan ini tidak memerlukan media 

kabel, sehingga data yang dikirim melalui 

gelombang elektromagnetik. 

 

i.5.5 Protokol Jaringan 

1. Protokol Komunikasi Antarperalatan Jaringan -- 

Mampu mengatur bentuk dan jenis data yang 

dikirim, menentukan besaran listrik yang digunakan, 

jenis, dan banyaknya kabel yang digunakan untuk 

proses transmisi. 

2. Protokol dari Sistem Operasi yang Digunakan -- 

Sistem operasi NetWare menggunakan protocol 

utama IPX/SPX,Microsoft menggunakan protocol 

NetBeui dan protocol standar pada internet 

menggunakan protocol TCP/IP. 

 

1.5.6 Kinerja Jaringan 

1. Jaringan berbasis server -- Disebut juga client-

server yang terdiri dari server yang biasanya 

menggunakan sistem operasi Windows 2000 server, 

dan client yang menggunakan sistem operasi 

Windows 98 SE. 

2.  Jaringan Peer to peer -- Setiap komputer dapat 

membuat account user dan berbagai sumber 

dengan komputer yang lain dalam satu jaringan, 
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sehingga bersifat sebagai server sekaligus bersifat 

sebagai workstation. 

 

i.5.7 Modem 

Modulator demodulator disingkat modem adalah sebuah 

alat yang digunakan untuk menstransmisikan data dalam 

bentuk gelombang elektromagnetik dari satu komputer ke 

komputer lain atau alat untuk mengubah sinyal analog menjadi 

sinyal digital atau sebaliknya. Sedikitnya terdapat 2 (dua) jenis 

modem yang ada di pasaran, yakni : 

1) Modem Internal 

2) Modem Eksternal  

 
_________________________ 
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