
 

Firman Taqur | PENGANTAR KOMPUTER 38 

 

 

 

 

 

 

Bab. ii KOMPONEN 

KOMPUTER 

 
OMPUTER merupakan sebuah media elektronik yang 

berupaya untuk menterjemahkan dan melaksanakan 

input, output, dan operasi logika.  Secara umum, 

perangkat komputer memiliki 4 (empat) fungsi utama, yaitu 1) 

Sebagai pengolahan data; 2) Penyimpanan data; 3) 

Pemindahan data; dan 4) Kontrol. Di dalam komputer terdapat 

sejumlah struktur internal, di antaranya, CPU atau Central 

Processing Unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi 

komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan data, 

Memori Utama atau Main Memory berfungsi sebagai penyimpan 

data, sementara Input/Output (I/O) Device berfungsi untuk 

K 
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memindahkan data antara komputer dengan lingkungan 

luarnya, sedangkan Interconection System berfungsi sebagai 

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

Device.  Pada sebuah sistem komputer terdapat 3 elemen atau 

komponen  utama, yakni Hardware (Perangkat Keras), Software 

(Perangkat Lunak) dan Bainware (Manusia).  

 

ii.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras, merupakan salah satu elemen penting 

dari sistem komputer, merupakan suatu alat yang bisa dilihat 

dan diraba oleh manusia secara langsung, yang berfungsi untuk 

mendukung proses komputerisasi.  Perangkat keras merupakan 

perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh secara fisik, 

seperti perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun 

perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih.  Ia 

dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya, yang 

disebut juga dengan instruction set.  Dengan adanya perintah 

yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut 

melakukan berbagai aktifitas kepada mesin yang dimengerti 

oleh mesin tersebut sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan 

susunan perintah yang didapatkan olehnya.  Secara garis besar, 

perangkat keras komputer tersebut terdiri atas lima komponen 

utama, antara lain : 

 

ii.1.1 Unit Masukan (Input Device) 

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 
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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 berfungsi sebagai media untuk 

memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan 

processor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang 

diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer 

dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Signal 

input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem 

komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program 

yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi, 

Input device selain digunakan untuk memasukkan data dapat 

pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan 

sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

 Peralatan input langsung -- yaitu input yang 

dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses.  

Contohnya, keyboard, mouse, touch screen, light 

pen, digitizer graphics tablet, scanner. 

 Peralatan input tidak langsung – yaitu input yang 

melalui media tertentu sebelum suatu input diproses 

oleh alat pemroses. Contohnya, punched card, 

disket, harddisk. 

Adapun perangkat atau unit alat masukan yang 

berbentuk hardware terbagi atas sejumlah macam piranti di 

antaranya : 
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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 untuk 

melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti 

menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard 

komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan 

dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868.  

Kemudian tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh 

perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini 

adalah jenis QWERTY, pada tahun 1973, keyboard ini 

diresmikan sebagai keyboard standar ISO (International 

Standar Organization).  

Jenis keyboard ini merupakan yang paling banyak 

digunakan pengguna komputer.  Bentuknya ini mirip seperti 

tuts pada mesin tik.  Selain jenis QWERTY, juga terdapat jenis 

keyboard lainnya, seperti, DVORAK dan KLOCKENBERG.  

Jumlah tombol pada keyboard QWERTY berjumlah 104 tuts.  

Keyboard sekarang yang dikenal memiliki beberapa jenis port, 

yaitu port serial, ps2, usb dan wireless. Keyboard QWERTY 

memiliki empat bagian utama yang memberikan fungsi penting 

dalam pengetikan, antara lain : 

 

 Typewriter Key --- Tombol ini merupakan tombol 

utama dalam input. Tombol ini sama dengan tuts 

pada mesin tik yang terdiri atas alphabet dan tombol 

lainnya sebagaimana berikut : 
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- Back Space -- Berfungsi menghapus 1 karakter di 

kiri cursor. 

- Caps Lock -- Bila tombol ini ditekan, maka lampu 

indikator caps lock akan menyala, hal ini 

menunjukkan bahwa huruf yang diketik akan 

menjadi huruf besar atau Kapital, bila lampu 

indicator caps lock mati, maka huruf akan 

menjadi kecil. 

- Delete -- Tombol ini berfungsi untuk menghapus 

1 karakter pada posisi cursor. 

- Esc -- Tombol ini berfungsi untuk membatalkan 

suatu perintah dari suatu menu. 

- End -- Tombol ini berfungsi untuk memindahkan 

cursor ke akhir baris/halaman/lembar kerja. 

- Enter -- Tombol ini berfungsi untuk berpindah ke 

baris baru atau untuk melakukan suatu proses 

perintah. 

- Home -- Untuk menuju ke awal baris atau ke 

sudut kiri atas layer. 

- Insert -- Tombol ini berfungsi untuk menyisipkan 

character. 

- Page Up -- Tombol ini berfungsi untuk 

meggerakan cursor 1 layar ke atas. 

- Page Down -- Tombol ini berfungsi untuk 

Menggerakkan cursor 1 layar ke bawah. 

- Tab -- Tombol ini berfungsi untuk memindahkan 

cursor 1 tabulasi ke kanan. 

 Numeric Key --- Tombol ini terletak di sebelah kanan 

keyboard. tombol ini terdiri atas angka dan arrow 

key. Jika lampu indikator num lock menyala maka 
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tombol ini berfungsi sebagai angka. Jika lampu 

indikator num lock mati maka tombol ini berfungsi 

sebagai arrow key. 

 Function Key --- Tombol ini terletak pada baris paling 

atas, tombol fungsi ini ini terdiri dari F1 s/d F12. 

Fungsi tombol ini berbeda-beda tergantung dari 

program komputer yang digunakan. 

 Special Function Key --- Tombol ini terdiri atas 

tombol Ctrl, Shift, dan Alt. Tombol akan mempunyai 

fungsi bila ditekan secara bersamaan dengan tombol 

lainnya.  

 

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 dibanding dengan keyboard. Mouse mulai 

digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah 

berbasiskan GUI (Graphical User Interface). Sinyal-sinyal listrik 

sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di 

dalam mouse, sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. 

Sebagian besar mouse terdiri dari tiga tombol, umumnya hanya 

dua tombol yang digunakan yaitu tombol kiri dan tombol kanan.  

Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol 

penggulung (scroll), dimana letak tombol ini terletak ditengah. 

Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik (click) dimana 

penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek 

yang ditunjuk, tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk 
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penekanan ini akan diabaikan. Selain itu terdapat pula istilah 

lainnya yang disebut dengan menggeser (drag) yaitu menekan 

tombol kiri mouse tanpa melepaskannya dengan sambil digeser. 

Drag ini akan mengakibatkan objek akan berpindah atau 

tersalin ke objek lain dan kemungkinan lainnya. Penekanan 

tombol kiri mouse dua kali secara cepat dan teratur disebut 

dengan klik ganda (double click) sedangkan menekan tombol 

kanan mouse satu kali disebut dengan klik kanan (right click) 

Mouse terdiri dari beberapa port yaitu mouse serial, mouse 

ps/2, USB dan wireless. 

 

Touchpad 

Unit masukkan ini biasanya dapat 

kita temukan pada laptop dan 

notebook, yaitu dengan 

menggunakan sentuhan jari. 

Biasanya unit ini dapat digunakan 

sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit 

masukkan yang sejenis yaitu pointing stick dan trackball. 

 

Light Pen 

Light pen adalah pointer 

elektronik yang digunakan untuk 

modifikasi dan men-design 

gambar dengan screen 

(monitor). Light pen memiliki 

sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer 

yang kemudian direkam, dimana layar monitor bekerja dengan 

merekam enam sinyal elektronik setiap baris per detik. 
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Joy Stick dan Games Paddle 

Alat ini biasa digunakan pada 

permainan (games) komputer. 

Joy Stick biasanya berbentuk 

tongkat, sedangkan games 

paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari 

plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur 

gerak suatu objek dalam komputer. 

 

Barcode 

Barcode termasuk dalam unit 

masukan (input device). Fungsi 

alat ini adalah untuk membaca 

suatu kode yang berbentuk 

kotak-kotak atau garis-garis tebal vertical yang kemudian 

diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini 

biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, 

alat elektronik dan buku. Sekarang ini, setiap kasir di 

supermarket atau pasar swalayan di Indonesia untuk 

mengidentifikasi produk yang dijualnya dengan barcode.  

 

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 atau floppy disk. Fungsi scanner ini mirip 

seperti mesin fotocopy, perbedaannya adalah mesin fotocopy 

hasilnya dapat dilihat pada kertas sedangkan scanner hasilnya 
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dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga 

dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan dapat disimpan 

kembali baik dalam bentuk file text maupun file gambar.  

Selain scanner untuk gambar terdapat pula scan yang 

biasa digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban komputer. 

Scanner yang biasa digunakan untuk melakukan scan lembar 

jawaban komputer adalah SCAN IR yang biasa digunakan untuk 

LJK (Lembar Jawaban Komputer) pada ulangan umum dan 

Ujian Nasional. Scan jenis ini terdiri dari lampu sensor yang 

disebut Optik, yang dapat mengenali jenis pensil 2B. Scanner 

yang beredar di pasaran adalah scanner untuk meng-copy 

gambar atau photo dan biasanya juga dilengkapi dengan 

fasilitas OCR (Optical Character Recognition) untuk mengcopy 

atau menyalin objek dalam bentuk teks. Saat ini telah 

dikembangkan scanner dengan teknologi DMR (Digital Mark 

Reader), dengan sistem kerja mirip seperti mesin scanner untuk 

koreksi lembar jawaban komputer, biodata dan formulir seperti 

formulir untuk pilihan sekolah. Dengan DMR lembar jawaban 

tidak harus dijawab menggunaan pensil 2 B, tapi dapat 

menggunakan alat tulis lainnya seperti pulpen dan spidol serta 

dapat menggunakan kertas biasa. 

 

Kamera Digital 

Perkembangan teknologi telah begitu 

canggih sehingga komputer mampu 

menerima input dari kamera. Kamera ini 

dinamakan dengan Kamera Digital 

dengan kualitas gambar lebih bagus dan 

lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang 

menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital 
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ini ditentukan oleh pixel-nya. Kemudahan dan kepraktisan alat 

ini sangat membantu banyak kegiatan dan pekerjaan. Kamera 

digital tidak memerlukan film sebagaimana kamera biasa. 

Gambar yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam 

memori kamera tersebut dalam bentuk file, kemudian dapat 

dipindahkan atau ditransfer ke komputer. Kamera digital yang 

beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai 

dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis sampai 

dengan kamera yang dapat merekan gambar hidup atau 

bergerak seperti halnya video. 

 

Mikropon dan Headphone 

Unit masukan ini berfungsi untuk merekam 

atau memasukkan suara yang akan 

disimpan dalam memori komputer atau 

untuk mendengarkan suara. Dengan 

mikropon, kita dapat merekam suara 

ataupun dapat berbicara kepada orang 

yang kita inginkan pada saat chating. Penggunaan mikropon ini 

tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi 

untuk menerima input suara yaitu sound card dan speaker 

untuk mendengarkan suara. 

 

Graphics Pads 

Teknologi Computer Aided Design 

(CAD) dapat membuat rancangan 

bangunan, rumah, mesin mobil, 

dan pesawat dengan menggunakan 

Graphics Pads. Graphics pads ini 

merupakan input masukan untuk menggambar objek pada 
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monitor. Graphics pads yang digunakan mempunyai dua jenis.  

Pertama, menggunakan jarum (stylus) yang dihubungkan ke 

pad atau dengan memakai bantalan tegangan rendah, yang 

pada bantalan tersebut terdapat permukaan membrane sensitif 

sentuhan (touch sensitive membrane surface). Tegangan 

rendah yang dikirimkan kemudian diterjemahkan menjadi 

koordinat X – Y. Kedua, menggunakan bantalan sensitif sentuh 

(touch sensitive pad) tanpa menggunakan jarum. Cara kerjanya 

adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan, 

kemudian ditulisi dengan pensil. 

 

ii.1.2 Unit Pemrosesan (Process Device) 

 Process device adalah microprocessor yang terdiri dari 

ALU, Internal Communication, Registers dan control section). 

Unit pemrosesan merupakan rangkaian yang mengendalikan 

semua unit sistem komputer yang mengubah input menjadi 

output, terdiri atas :     

 

1. Central Processor Unit (CPU) 

Central Processor Unit (CPU) atau atau processor 

merupakan ”otak” dari komputer (dan berbagai peralatan 

elektronis lainnya).  Dengan luas Sekitar 3 cm2, processor  bisa 

menampung jutaan komponen elektronis di dalamnya.  Gordon 

Moore, pendiri Intel, salahsatu pabrikan processor terbesar 

mengatakan, “The density of transistors on a chip doubles 

every 18 months (kemampuan processor berlipat dua setiap 18 

bulan),”.  Statemen Moore ini diakui validitasnya oleh para ahli 

setidaknya sampai dengan tahun 2013 mendatang.  Adapun 

contoh-contoh perangkat keras dari Processing Unit di 

antaranya :  
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1) Unit Control 

 Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan 

output. 

 Mengambil instruksi-instruksi dari memori 

utama. 

 Mengambil data dari memori utama (jika 

diperlukan) 

 Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan 

aritmatika atau perbandingan logika serta 

mengawasi kerja dari ALU. 

 Menyimpan hasil proses ke memori utama. 

2) Aritmethic Logic Unit 

 Melakukan semua perhitungan aritmatika 

(matematika) yang terjadi sesuai dengan 

instruksi program 

 Melakukan keputusan dari suatu operasi logika 

sesuai dengan instruksi program. 

3) Unit Memory (Unit Penyimpanan Primer) 

 RAM (Volatile) input storage, program storage, 

working storage, output storage ROM (Non 

Volatile). ROM, PROM, EPROM, EEPROM. 

 

2. Komponen Central Processor Unit (CPU) 

Processor 

Processor atau CPU (Central Processing 

Unit) merupakan otak dari komputer 

yang melakukan pemerosesan dan 

operasi perhitungan dan logika 

terhadap instruksi program yang 

diberikan ke komputer. Chip processor dibuat dari keping silikon 
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murni sebesar kuku jari berisi rangkaian terintegrasi dari ribuan 

hingga jutaan transistor yang mengimplementasikan fungsi dari 

processor. Rangkaian processor dihubungkan dengan kaki-kaki 

yang terdapat di bawah chip untuk jalur komunikasi sinyal 

masuk dan keluar dari rangkaian. Kinerja dari setiap jenis 

processor bervariasi dan dipengaruhi oleh 1) Kecepatan Clock; 

2) Lebar register/data bus internal; 3) Lebar data bus eksternal; 

dan 4) Kapasitas cache memori (L1 & L2)  

 

Motherboard 

Motherboard atau main board adalah 

papan sirkuit terbesar pada komputer 

dan merupakan "Badan" yang 

menghubungkan seluruh unit pada 

sistem komputer. Motherboard 

dibedakan menurut tipe processor yang didukung dan form 

factor (bentuk dan ukuran) dari motherboard. Dari socket/slot 

processor yang terpasang dapat diketahui jenis processor yang 

sesuai untuk motherboard tersebut. Form factor motherboard 

terdiri beberapa jenis, di antaranya : 1) Baby AT; 2) Full Size 

AT; 3) LPX; 4) ATX; 5) Micro ATX; 6) NLX; 7) WTX; 8) Flex 

ATX.  

Komponen Motherboard 

1. Slot Processor -- Dalam perkembangannya, slot 

prosesor memiliki banyak tipe, di antaranya sebagai 

berikut : 

 Slot 1 : Motherboard yang dibuat untuk mendukung 

Processor P-III dan Celeron. 

 Slot 2 : Motherboard yang dibuat untuk mendukung 

Processor Pentium II Xeon. 
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 Socket 7 : Motherboard yang dibuat untuk 

mendukung Processor AMD K6-2, AMD K6-3 dan 

Cyrix M-II serta Pentium MMX. 

 Slot A : Motherboard yang dibuat untuk mendukung 

Processor AMD Athlon, AMD Thunderbird. 

 Socket A : Motherboard yang dibuat untuk 

mendukung Processor AMD Athlon dan AMD Duron. 

 Socket 370 : Motherboard yang dibuat untuk 

mendukung Processor Intel® Pentium® III 

(Tualatin and Coppermine) /CeleronTM 

 Socket 8 : Motherboard yang dibuat untuk 

mendukung Processor Pentium®II and Pentium® 

Pro . 

 Socket 423 : Motherboard yang dibuat untuk 

mendukung Processor Pentium-4. 

2. Batre CMOS -- Saat motherboard tidak mendapatkan 

tegangan dari power supply atau komputer dalam 

keadaan off, batre yang satu inilah yang memberi 

tenaga untuk Motherboard, untuk mengenali konfigurasi 

yang terpasang. 

3.  Chipset -- Chipset berfungsi sebagai interface antara 

trafik dan kontrol aliran informasi ke dalam komputer 

dan juga mengontrol informasi pengaksesan.Dalam hal 

ini chipset dibagi menjadi 2 yaitu,  

 Northbridge, main controller yang mengatur jenis 

processor, mengatur kecepatan memory dan 

jenisnya, menjamin support AGP, dan bandwidth 

pada BUS datanya. 

 South Bridge, I/O Controller yang mengatur 

kecepatan transfer hard disk, dukungan periperal 
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I/O ex ; interface USB ver 1 / 2, Firewire, dan 

Soundcard. 

4. BIOS -- Merupakan singkatan dari Basic Input Output 

Systems. Ini merupakan level program paling dasar, 

fungsinya untuk mengenali sistem device yang ada di 

MB serta OS yang digunakan BIOS berjalan saat 

komputer di jalankan, dan akan memeriksa sistem 

device yang ada dimotherboard. 

 

Memory 

Memori merupakan "ruang kerja" dari processor untuk 

menempatkan instruksi dan data dari program yang sedang 

dioperasikan dan menyimpan kembali hasil dari eksekusi 

program.  Jenis memori terdiri dari : 1) ROM (Read Only 

Memory); dan 2) RAM (Random Access Memory). 

 

ROM 

Memori jenis ROM umumnya hanya 

dapat dibaca saja dan bersifat 

peranen atau nonvolatie (tidak 

hilang bila listrik mati).  ROM dipakai 

untuk menyimpan program rutin untuk proses booting 

komputer sehingga dapat langsung diakses dan dijalankan oleh 

processor. Chip ROM terdapat pada motherboard (ROM BIOS) 

dan beberapa jenis adapter card seperti video card, SCSI card, 

EIDE card dan beberapa network card.  ROM BIOS pada 

motherboard berisi empat program booting pokok yakni : 

1. POST (Power On Self Test), untuk menguji apakah 

komponen sistem bekerja normal.  
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2. CMOS Setup, untuk mengatur nilai parameter 

konfigurasi sistem.  

3. Bootstrap loader, untuk mencari dan memuat 

sistem Operasi ke komputer.  

4. BIOS (Basic Input Output System), berisi kumpulan 

program pengendali piranti standar yang disalin dari 

ROM pada adapter card untuk mengoperasikan 

piranti yang terlibat aktif sewaktu proses booting 

seperti monitor dan keyboard.  

Sementara jenis chip ROM terdiri dari : 

 ROM  

 PROM (Programmable ROM)  

 EPROM  

 EEPROM (Erasable PROM)  

 

RAM 

RAM digunakan untuk menyimpan 

data dan instruksi dari software yang 

sedang dioperasikan oleh komputer.  

Adapun jenis RAM tersebut, terdiri 

dari : 

 

SDRAM (Statis RAM)  

SDRAM digunakan pada cache memori internal (L1) dan 

memori eksternal (L2) dari prosesor. Sedangkan DRAM dipakai 

pada chip penyusun modul memori yang terpasang di 

motherboard. DRAM dapat dikatagorikan menurut metode 

akses datanya atas : 

1. FPM (Fast Page Mode)  

2. EDO (Extended Data Out)  
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3. BEDO (Burst EDO)  

4. SDRAM (Synchronous DRAM)  

5. RDRAM (Rambus DRAM)  

6. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)  

Chip DRAM dirangkai dalam modul memori kemudian 

dipasang pada slot memori di motherboard. Jenis modul 

memori DRAM terdiri : 

1. SIMM (Single Inline Memory Module), dengan jenis 

30pin (Data 8 bit + 4 bit parity optional)  

2. DIMM (Dual Inline Memori Module), dengan jenis 

168 pin.  

 

DRAM (Dinamic RAM)  

DRAM disebut memori dinamis karena harus di-recharge 

(diperbaharui muatan listriknya) secara periodik karena 

pengaruh sifat kebocoran muatan yang dimiliki oleh kapasitor 

yang dipakai untuk membuat sel-sel memori dari DRAM.  

Kelebihannya lebih murah dan mudah rangkaiannya sehingga 

satu chip DRAM dapat memuat sel bit data jauh lebih besar dari 

SRAM.  SRAM tidak perlu di recharge seperti DRAM karena 

memakai desain dengan transistor. Kelebihan SRAM akses data 

lebih cepat dari DRAM dan lebih stabil menyimpan data. 

 

Power Supply 

Fungsi dari power supply adalah 

mengubah supply daya liatrik AC dari luar 

ke tegangan DC +3,3V, +5V, +12V dan -

12V sesuai kebutuhan dari berbagai 

komponen pada sistem komputer.  Power supply terdiri dari 3 

jenis form faktor, yakni : LPX; ATX; SFX. 
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Casing 

Casing merupakan kontak penutup dari 

logam yang melindungi motherboard, power 

supply, diskdrives, adapter card dan piranti 

internal lainnya.  Adapun jenis form factor 

dari casing terdiri dari : 1) Full Tower; 2) 

Mini disk; 3) Desktop; 4) Slimline.  

 

ii.1.3 Unit Keluaran (Output Device) 

 Merupakan perangkat keras untuk menyampaikan hasil 

proses termasuk tampilan, cetakan, suara dan grafik.  

Berdasarkan fungsinya, Output device terdiri dua sifat, yakni, 

Softcopy dan Hardcopy. 

 

A). Softcopy  

 Output Device Softcopy terdiri atas : 

 1. Monitor 

Monitor adalah piranti pokok pada setiap komputer 

yang memberikan informasi visual pada pengguna 

dari hasil eksekusi program yang terjadi di dalam 

komputer. Jenis monitor dibedakan menurut : 

 Teknologi layar, yakni CRT dan LCD  

 Ukuran diagonal layar 14, 15, 17 dan 21 inch.  

 Resolusi dalam pixel, yakni jumlah elemen 

gambar (pixel) (arah horisontal x vertikal). 

Umumnya 640x480, 800x600, 1024x768, 

1280x1024 dan 1600x120.  

 Dot pitch, jarak antara pixel berkisar dari 0,25 

hingga 0,30mm.  
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 Refresh rate, frekuensi penggambaran ulang 

tampilan layar setiap detik, berkisar dari 43 

hingga 150Hz.  

 

Gambar ii.1  

Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Speaker 

 Salahsatu komponen dari hardware yang mengalami 

inovasi yang progresif, aneka jenis speaker banyak 

bermunculan, mulai dari speaker mono dan stereo.  

Hardware ini berfungsi untuk memunculkan suara, 

yang dapat dimanfaatkan untuk menikmati musik 

atau menonton film (hiburan). 

 

Gambar ii.2  

Speaker 
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B). Hardcopy 

 Output Device Hardcopy terdiri atas : 

1 Printer 

 Adalah suatu elemen dari output device untuk 

menghasilkan data, gambar atau grafik dallam 

bentuk cetakan. Printer berfungsi membuat salinan 

berupa cetakan (hard copy) dari file dokumen atau 

gambar. Kualitas printer dinilai dari tingkat resolusi 

yang diukur dalam dpi (dot per inch), yakni 

banyaknya titik yang bisa dibuat dalam satu inci 

garis lurus. Umumnya printer memiliki tingkat 

resolusi yang sama pada arah horisontal dan 

vertikal, contoh 300x300 dpi. 

 Jenis printer terdiri dari : 1) Laser, bekerja seperti 

mesin foto copy dengan membuat versi elektrostatis 

dari objek pada drum peka cahaya yang kemudian 

disemprot dengan toner. Polatoner pada drum 

dipindahkan ke kertas; 2) Inject, menggunakan 

tinta yang disemprot dari nozzle berukuran halus; 3) 

Dot matrix, memakai pin yang ditekan pada pita 

bertinta untuk membuat pola cetakan pada kertas. 

 

Gambar ii.3  

Printer 
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2.1.4 Unit Penyimpanan (Backing Storage) 

Backing Storage terbagi atas storage external memory 

dan storage internal memory.  Storage external memory terdiri 

dari harddisk, Floppy drive, CD ROM, Magnetic tape.  

Sedangkan storage internal memory terdiri dari RAM dan ROM.  

Adapun media penyimpanan ini terbagi atas beberapa jenis, 

yakni : 1) Magnetik (hard disk [fixed] dan floppy, Zip disk 

[moved]); 2) Optik (CD, DVD, flash memory, USB disk, 

SD/MMC/XD card). 

 

Gambar ii.4  

Unit Penyimpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak atau piranti lunak adalah program 

komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara 

pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga 

dikatakan sebagai 'penterjemah' perintah-perintah yang 

dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau 

diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak ini dibagi 

Eksternal hard disk                    Hard disk                                                  CD/ DVD room  

 

 

 

 

MP3 USB   Disket     Flash disk 

 

                             MP3 Player                                         Disket                                         Flashdisk  

 

 

 

 

MP3 USB   Disket     Flash disk 
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menjadi 3 tingkatan : tingkatan program aplikasi (application 

program misalnya Microsoft Office), tingkatan sistem operasi 

(operating system misalnya Microsoft Windows), dan tingkatan 

bahasa pemrograman (yang dibagi lagi atas bahasa 

pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa 

pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan). Perangkat 

lunak merupakan program komputer yang isi instruksinya dapat 

diubah dengan mudah. Perangkat lunak umumnya digunakan 

untuk mengontrol perangkat keras (yang sering disebut sebagai 

device driver), melakukan proses perhitungan, berinteraksi 

dengan perangkat lunak yang lebih mendasar lainnya (seperti 

sistem operasi, dan bahasa pemrograman), dan lain-lain. 

Software merupakan program-program komputer yang 

berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan 

yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa 

khusus yang dimengerti oleh komputer.  Jadi, definisi dari 

software itu sendiri adalah komponen data prosesing yang 

berupa program-program dan teknik-teknik lainnya untuk 

mengontrol sistem komputer.  Adapun klasifikasi dari perangkat 

lunak terdiri atas beberapa jenis, di antaranya : 

 Operation System  --- Software yang berfungsi 

mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang 

pada komputer sehingga masing-masingnya dapat 

saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi 

maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. 

Contoh : DOS, Unix, Linux, Novell, OS/2, Windows. 

 Program Utility --- Software yang berfungsi untuk 

membantu atau mengisi kekurangan/kelemahan 

dari sistem operasi, misalnya PC Tools dapat 

melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi 
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juga mampu memberikan keterangan dan animasi 

yang bagus dalam proses formating.  File yang telah 

dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi tapi 

dengan program bantu hal ini dapat dilakukan.  

Contoh : Norton Utility, Scandisk, PC Tools. 

 Program Aplikasi --- Program yang khusus 

melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti 

program gaji pada suatu perusahaan.  Program ini 

hanya digunakan oleh bagian keuangan dan tidak 

dapat digunakan oleh departemen lain. Biasanya 

program aplikasi ini dibuat sesuai dengan 

permintaan/kebutuhan seseorang atau perusahaan 

untuk keperluan intern.  Contoh : GL, MYOB, 

Payroll.   

 Program Paket --- Seperti Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, Macromedia Studio, Open Office, dan 

lainnya. Adalah program yang disusun sedemikian 

rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang 

dengan berbagai kepentingan. Seperti MS-office, 

dapat digunakan oleh departemen keuangan untuk 

membuat nota, atau bagian administrasi untuk 

membuat surat penawaran dan lain sebagainya.  

 Bahasa Pemrograman --- Merupakan software yang 

khusus digunakan untuk membuat program 

komputer, apakah itu sistem operasi maupun 

program paket.  Contoh : PHP, ASP, dBase, Visual 

Basic. Bahasa pemrograman terbagi atas 3 (tiga) 

tingkatan, yakni : 

 Low Level Language -- bahasa pemrograman 

generasi pertama, bahasa pemrograman jenis 
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ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya 

menggunakan bahasa mesin.  

 Midle Level Language -- bahasa pemrograman 

tingkat menengah dimana penggunaan instruksi 

sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun 

begitu masih sulit untuk di mengerti karena 

banyak menggunakan singkatan-singakatan 

seperti STO artinya simpan (singkatan dari 

STORE) dan MOV artinya pindah (singkatan dari 

MOVE). Yang termasuk ke dalam bahasa ini 

adalah Assembler dan ForTran (Formula 

Translator). 

 High Level Language -- merupakan bahasa 

tingkat tinggi yang mempunyai cirri mudah 

dimengerti, karena menggunakan bahasa 

sehari-hari, seperti BASIC, dBase, Visual Basic, 

VB.Net. 

 

2.3 Brainware (User) 

Brainware atau pengguna atau Sumber Daya Manusia 

(SDM) adalah personel-personel yang terlibat langsung dalam 

pemakaian komputer, seperti Sistem analis, programmer, 

operator, atau user.  Pada organisasi yang cukup besar, 

masalah komputerisasi biasanya ditangani oleh bagian khusus 

yang dikenal dengan bagian EDP (Electronic Data Processing), 

atau sering disebut dengan EDP Departement, yang dikepalai 

oleh seorang Manager EDP  
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