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Perkembangan Teknologi Informasi

Perangkat-Perangkat Komputer
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Input Device (Alat Masukan):

Berfungsi untuk memasukkan data
atau perintah ke dalam komputer.
Contoh:

Keyboard
Keyboard atau papan ketik
berfungsi untuk memasukkan
perintah secara langsung ke dalam
komputer yang berupa karakter,
baik angka, huruf maupun kode
ASCII.

Jenis koneksi keyboard ke
komputer antara lain
menggunakan konektor tipe:
• Keyboard Serial
• Keyboard PS/2
• Keyboard Wireless/Bluetooth
• Keyboard USB
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Input Device (Alat Masukan):

Alat Penunjuk (Pointing Device)
• Pointing Stick
• Mouse
• Trackball
• Joystick
• Digitizer
• Touch screen

Mouse
Mouse yang dalam bahasa Indonesia
berarti “tikus” (Disebut seperti ini karena
bentuk dan kabel yang terdapat pada
mouse benar-benar menyerupai tikus),
berfungsi untuk membantu dalam
memberikan perintah kepada komputer
dalam bentuk pointer.

Jenis koneksi mouse ke komputer
antara lain menggunakan konektor
tipe:
•Mouse Serial
•Mouse PS/2
•Mouse Wireless
•Mouse USB

Input Device (Alat Masukan):

Joystick

Perangkat ini digunakan untuk
memudahkan dalam melakukan
manuver-manuver/kendali yang 
sulit dilakukan oleh penggunaan
keyboard dan mouse. 
Jenis joystick yang dapat
digunakan pada komputer juga
amat banyak, termasuk dengan
jenis khusus yang digunakan
untuk game balap yang 
dilengkapi dengan kemudi dan
pedal.

Selain digunakan untuk
permaiana/game, alat ini digunakan
juga untuk simulator dll.
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Input Device (Alat Masukan):

Digitizer banyak digunakan oleh kartunis yang 
membutuhkan koneksi langsung antara coretan yang 
mereka buat dengan sistem komputer.

Input Device (Alat Masukan):

Touch Screen (Layar Sentuh) 
Monitor layar sentuh dapat dikategorikan
sebagai Peralatan masukan dan juga
peralatan keluaran
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Input Device (Alat Masukan):

Mic
Pengguna multimedia akan dimanjakan dengan fasilitas input ini, yang akan
memasukan suara kedalam komputer dan dapat disimpan sesuai dengan
format yang ada seperti format *.mp3, *.ogg, dll.

Input Device (Alat Masukan):

Imaging Input Devices
• Scanner;

• Kamera Digital;

• Web Cam.
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Input Device (Alat Masukan):

Scanner
Scanner berfungsi untuk
memasukkan data gambar ke dalam
komputer dan memiliki prinsip kerja
yang sama dengan mesin
photocopy.

Beberapa scanner yang telah dilengkapi dengan OCR mampu melakukan
konversi dari citra digital menjadi teks sehingga dapat langsung di edit dalam
komputer oleh perangkat lunak pengolah kata.

Process Device (Alat Proses):
Pada komputer mikro,
processor disebut dengan
istilah Microprocessor.

CPU terdiri dari 2 bagian
utama, yaitu: Control Unit
(CU) dan Arithmetic and
LogicUnit (ALU).

CPU juga mempunyai
beberapa tempat
penyimpanan berukuran
kecil yang disebut
register/cache.

Central 
Processing Unit 
(CPU)
Merupakan tempat
pemrosesan instruksi-
instruksi program.
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Process Device (Alat Proses):
• Kecepatan Proses,

dinyatakan dalam satuan
MHz atau GHz. Contoh:
prosesor 100 MHz dapat
melakukan 100 million (juta)
instruksi dalam setiap
detiknya.

• Bit Prosesor, saat ini banyak
prosesor telah menggunakan
64 bit dalam pemrosesannya
tetapi masih banyak juga
prosesor sistem 32 bit.
Prosesor 32 bit artinya,
prosesor dapat
menggunakan data yang
panjangnya 32 bit.

Central Processing 
Unit (CPU)

Process Device (Alat Proses):

• Mengatur dan mengendalikan
alat-alat input dan output.

• Mengambil instruksi-instruksi
dari memori.

• Mengambil data dari memori
jika diperlukan oleh proses.

• Mengirim instruksi ke ALU jika
ada perhitungan aritmatika atau
perbandingan logika, serta
mengawasi kinerja ALU.

• Menyimpan hasil proses ke
memori.

Central Processing Unit (CPU)
Tugas Control Unit (CU):
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Process Device (Alat Proses):

• Melakukan semua perhitungan
aritmatika yang sesuai dengan
instruksi program.

• Melakukan keputusan dari
operasi logika yang sesuai
dengan instruksi program.

• Operasi logika merupakan
perbandingan dua buah nilai
dengan menggunakan operator
logika.

• Operator logika: =, <, <=, >, >=,
dan <>.

Central Processing Unit (CPU)
Tugas Arithmetic and Logic Unit (ALU)

Process Device (Alat Proses):

• CU mengambil instruksi dari
RAM

• CU menerjemahkan instruksi
tsb, dan memerintahkan data
yang diperlukan dipindahkan
dari RAM ke ALU

• ALU melakukan
perhitungan/perbandingan

• ALU menyimipan hasilnya di
RAM/ Register

Central Processing Unit (CPU)
Langkah-langkah CPU Melaksanakan Instruksi
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Process Device (Alat Proses):

• Menyimpan instruksi dan data
yang sedang diproses oleh
CPU. Sementara instruksi dan
data lainnya yang menunggu
giliran untuk diproses masih
disimpan di memori.

• Register berukuran kecil tetapi
memiliki kecepatan yang jauh
lebih tinggi dibandingkan
dengan kecepatan memori
atau media penyimpanan
lainnya.

Memory: Register

Storage/Media Penyimpanan

• Ada dua jenis media
penyimpanan, yaitu primary
storage dan secondary
storage.

• Memori adalah primary
storage. Ada dua jenis
memori, yaitu RAM dan
ROM.

Memory
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Storage/Media Penyimpanan

• ROM merupakan memori
yang hanya dapat dibaca
saja.

• ROM sudah diisi oleh pabrik
pembuatnya yang umumnya
terdiri dari program-program
pokok yang diperlukan oleh
sistem komputer.

Memory:
Read Only Memory (ROM)

Storage/Media Penyimpanan

• Main memory yang berada di
dalam alat pemroses.

• Kapasitasnya sangat kecil.
• Bersifat volatile (tidak dapat

menyimpan data secara
permanen, ketika listrik
hilang data akan ikut hilang).

• Harganya relatif mahal.

Primary Storage
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Storage/Media Penyimpanan

• RAM merupakan memori yang
dapat dibaca maupun ditulisi;

• Semua data dan program yang
dimasukkan lewat alat input
akan disimpan terlebih dulu di
memori, khususnya RAM;

• Bersifat Voletail

Memory:
Random Access Memory (RAM)

Storage/Media Penyimpanan

• External Memory: Simpanan
luar, karena terletak di luar
alat pemroses.

• Mass Storage: Simpanan
dengan kapasitas besar.

• Auxiliary Storage:
Simpanan tambahan.

• Permanent Storage:
Simpanan tetap, karena non-
volatile.

Secondary Storage
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Storage/Media Penyimpanan

• Direct Access Storage Device 
(DASD): Media penyimpanan yang 
dapat mengakses secara langsung
suatu data tertentu.

• Sequential Access Storage Device 
(SASD): Media penyimpanan yang 
melakukan pengaksesan data secara
berurutan.

• Contoh tipe DASD: Floppy disk, Hard 
disk, Flash Disk, CD Disk, DVD Disk, 
BlueRay Disk, MMC, SD Card, dll.

Secondary Storage

Storage/Media Penyimpanan

• Kapasitasnya jauh lebih besar
dibanding floppy disk, CD, DVD,
BlueRay ataupun flash disk;

• Merupakan peralatan standar untuk
komputer;

• Metode penyimpanan data
menggunakan sistem cylinder
(cylinder=kumpulan track yang
sama pada setiap piringan
harddisk).

Secondary Storage
Hard Disk
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Storage/Media Penyimpanan

• Seek time: waktu yang dibutuhkan
untuk memposisikan access ram;

• Head switching: waktu yang
dibutuhkan untuk mengaktifkan
read/write head

• Rotational delay: waktu yang
dibutuhkan untuk memutar piringan
harddisk, sehingga data berada tepat
di bawah read/write head

Secondary Storage
Hard Disk: Hal Yang Mempengaruhi Access Time

Output Device (Alat Keluaran):

Peralatan yang digunakan
untuk menampilkan hasil
pengolahan data/perintah yang 
telah diproses di dalam
komputer
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Output Device (Alat Keluaran):

Monitor
Alat output berfungsi untuk
melihat /menampilkan hasil
pengolahan data pada layar, 
baik berupa karakter, gambar
maupun warna.

CRT (Cathode Rays Tube)

Merupakan monitor yang berfungsi dengan
prinsip penembakan sinar katoda. Bentuk fisik
monitor ini sama dengan televisi namun
secara umum hanya terdiri dari 4 blok, yaitu
video, vertikal, horisontal dan power supply.
Monitor type ini memiliki beberapa
kelemahan, antara lain adalah :

• Membutuhkan daya yang besar dan
menghasilkan panas yang cukup tinggi ;

• Memiliki bentuk fisik yang relatif besar;
• Memancarkan radiasi yang besar.

Output Device (Alat Keluaran):

LCD (Liquid 
Crystal Display)
LCD menggunakan cairan
kristal khusus yang berpendar
apabila dilalui oleh sinyal listrik
sehingga menghasilkan bentuk
dan warna.

Kelemahan:
Harganya yang cukup mahal dan
komponen fisik yang ada amat rentan
terhadap gangguan;

Kelebihan:
Memerlukan daya yang rendah
(Tegangan yang digunakan cuma 12 
Volt), bentuk fisik yang kecil dan ramping 
sehingga mudah ditempatkan serta tidak
menghasilkan radiasi.
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Output Device (Alat Keluaran):

Seiring perkembangan
monitor CRT mulai
ditinggalkan dan beralih ke
monitor LCD dikarenakan
harga dari monitor LCD 
sudah semakin terjangkau. 
Selanjutnya dikenal juga
monitor menggunakan
teknologi LED.

Output Device (Alat Keluaran):

Speaker
Digunakan untuk menghasilkan suara.
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Output Device (Alat Keluaran):
Printer 
Berfungsi untuk mencetak yang dikeluarkan dari
hasil pengolahan data pada komputer. 
Jenis-Jenisnya:
•Dot Matrix
•Inkjet
•Laser Jet
•Plotter

Output Device (Alat Keluaran):
Printer Dot Matrix 
Dikenal karena hasil cetakan dibentuk oleh hentakan jarum pada pita
yang membentuk karakter berupa titik-titik yang beraturan, sehingga
suara yang dihasilkan oleh printer jenis ini, lebih kasar dibandingkan
dengan jenis printer lainnya.

Karakteristik:
• Hasil cetakan ditentukan oleh banyaknya jarum yang digunakan.
• Minimal jumlah jarum yang digunakan adalah 9 pin dan maksimal

adalah 24 pin.
• Bentuk printer disesuaikan dengan ukuran untuk mencetak seperti

ukuran folio, maupun ukuran double folio;
• Tinta yang digunakan dengan pita karbon.

Contoh:
• Printer dengan head 9 pin adalah Epson LX-300 dan 800,
• Printer dengan head 24 pin adalah LQ (Letter Quality) 1170 & 2180.
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Output Device (Alat Keluaran):
Printer Inkjet
Mencetak menggunakan semburan tinta cair pada permukaan kertas, sehingga
hasil cetakannya jauh lebih bagus, lebih cepat dibandingkan dot matrix.

Dapat mencetak warna dengan sempurna, bahkan beberapa jenis printer
bahkan mampu mencetak dengan kualitas foto dan mampu mencetak pada
permukaan selain kertas (Plastik dan kain).

Contoh merek Printer inkjet:
•Canon BubleJet ;
•Epson;
•HewlletPackard;
•dll.

Output Device (Alat Keluaran):
Printer Laser Jet
Printer jenis ini memiliki kecepatan dan
kualitas cetakan yang jauh melampaui Dot
Matrix dan Inkjet.

Prinsip kerjanya seperti mesin Photocopy,
yaitu dengan menggunakanprinsip serbuk
tinta dan elemen pemanas.

Awal teknologi printer ini hanya dapat
mencetak warna hitam dengan memadukan
warna kertas, namun pada perkembangannya
dapat mencetak mempergunakan tinta warna
sehingga mampu mencetak dengan full color.
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Output Device (Alat Keluaran):
Printer Plotter 
• Memiliki fungsi yang sama dengan

printer.
• Perbedaannya adalah ukuran dan

peruntukannya.
• Mampu mencetak pada kertas dengan

ukuran A0
• Biasa digunakan untuk mencetak peta

dan gambar ukuran besar.


