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HASIL BELAJAR 
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 MAMPU MENJELASKAN TENTANG SISTEM 

SOFTWARE 
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 MENGETAHUI TENTANG SISTEM JARINGAN 
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 Komputer merupakan serangkaian peralatan 

elektronika yang terpadu dan bekerja sama 

dengan koordinasi oleh suatu sistem operasi. 

Seperangkat alat-alat elektronika yang berupa 

mesin/komponen yang secara lahiriah ada dan 

dapat dilihat disebut perangkat keras 

(hardware). 

 



 



A. Input Unit (Alat Masukan) 

 Adalah perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat untuk memasukan data 

atau perintah ke dalam komputer. 

B. Output Unit (Alat Keluaran) 

 Adalah perangkat keras komputer yang 

berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai 

hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa 

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

disket ataupun berupa suara. 



C. Processing 

1. CPU (Central Processing Unit) 

 CPU merupakan otak sistem komputer, dan memiliki dua 
bagian fungsi operasional, yaitu: ALU (Arithmetical 
Logical Unit) sebagai pusat pengolah data, dan CU 
(Control Unit) sebagai pengontrol kerja komputer. 

2. Memori 

 Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal 
dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM 
(Random Access Memory) yang berfungsi sebagai tempat 
untuk melakukan pengolahan data dan sifatnya untuk 
sementara waktu, dan ROM (Read Only Memory) yaitu 
memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai 
penyedia informasi pada saat komputer pertama kali 
dinyalakan. 



A. INPUT DEVICE 

 alat yang digunakan untuk memasukkan input 

dari luar sistem, dan dapat berupa signal input 

atau maintenance input. Di dalam sistem 

komputer, signal input berupa data yang 

dimasukkan ke dalam sistem komputer, 

sedangkan maintenance input berupa program 

yang digunakan untuk mengolah data yang 

dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain 

digunakan untuk memasukkan data juga untuk 

memasukkan program. 



 Alat input langsung dapat berupa papan ketik 

(keyboard), pointing device (misalnya mouse, touch 

screen, light pen, digitizer graphics tablet), scanner 

(misalnya magnetic ink character recognition, optical 

data reader atau optical character recognition reader), 

sensor (misalnya digitizing camera), voice recognizer 

(misalnya microphone). Sedangkan alat input tidak 

langsung misalnya keypunch yang dilakukan melalui 

media punched card (kartu plong), key-to-tape yang 

merekam data ke media berbentuk pita (tape) 

sebelum diproses oleh alat pemroses, dan key-to-disk 

yang merekam data ke media magnetic disk 

(misalnya disket atau harddisk) sebelum diproses 

lebih lanjut. 



KEYBOARD 

QWERTY 



POINTING DEVICE 



TOUCH SCREEN 



SCANNER 



VOICE RECOGNIZER 



KEYPUNCH 



B. OUTPUT DEVICE 

Hard copy Device 



SOFT COPY DEVICE 



DRIVE DEVICE 





CPU = CENTRAL PROCESSING UNIT 

 CPU merupakan tempat pemroses instruksi-

instruksi program 

 Pemroses ini berupa chip yang terdiri dari ribuan 

hingga jutaan IC. Alat pemroses ini diberi nama 

sesuai dengan keinginan perusahaan 

pembuatnya dan umumnya ditambah dengan 

nomor seri, misalnya dikenal pemroses Intel 

80486 DX2-400 (buatan Intel dengan seri 80486 

DX2-400 yang dikenal dengan komputer 486 

DX2), 



 CPU terdiri dari dua bagian 
utama yaitu: 

Unit Kendali (control unit), 
dan 

Unit Aritmatika dan Logika 
( ALU = Arithmetical Logical 
Unit).  

 

Disamping itu, CPU 
mempunyai beberapa alat 
penyimpan yang berukuran 
kecil yang disebut dengan 
register 



CU (CONTROL UNIT)/UNIT KENDALI 

a. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input 

dan output. 

b. Mengambil instruksi-instruksi dari memori 

utama. 

c. Mengambil data dari memori utama (jika 

diperlukan) untuk diproses. 

d. Mengirim instruksi ke ALU bila ada 

perhitungan aritmatika atau perbandingan 

logika serta mengawasi kerja dari ALU. 

e. Menyimpan hasil proses ke memori utama. 



ARITMATIK LOGIC UNIT (ALU) 

 Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua 

perhitungan aritmatika (matematika) yang 

terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU 

melakukan semua operasi aritmatika dengan 

dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik 

yang digunakan disebut juga adder. 



REGISTER 

 Register merupakan alat penyimpanan kecil yang 
mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang 
digunakan untuk menyimpan data dan instruksi 
yang sedang diproses sementara data dan 
instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk 
diproses masih disimpan di dalam memori 
utama. Secara analogi, register ini dapat 
diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita 
melakukan pengolahan data secara manual, 
sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU, 
yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang 
mengatur seluruh kegiatan tubuh dan 
mempunyai tempat untuk melakukan 
perhitungan dan perbandingan logika. 



ada tiga macam memori yang dipergunakan di 

dalam sistem komputer, yaitu: 

a. Register, digunakan untuk menyimpan instruksi 

dan data yang sedang diproses. 

b. Main memory, dipergunakan untuk menyimpan 

instruksi dan data yang akan diproses dan hasil 

pengolahan. 

c. Secondary storage, dipergunakan untuk 

menyimpan program dan data secara permanen. 



MACAM REGISTER 

a. Instruction Register (IR) digunakan untuk menyimpan 
instruksi yang sedang diproses. 

b. Program Counter (PC) adalah register yang digunakan 
untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang 
berisi instruksi yang sedang diproses.  

c. General Purpose Register, yaitu register yang mempunyai 
kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang 
sedang diproses. 

d. Memory Data Register (MDR) digunakan untuk 
menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari 
memori utama ke CPU atau menampung data yang akan 
direkam ke memori utama dari hasil pengolahan oleh 
CPU. 

e. Memory Address Register (MAR) digunakan untuk 
menampung alamat data atau instruksi pada memori 
utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. 



STORAGE/MEMORI UNIT 

 Ukuran memori ditunjukkan oleh satuan byte, 

misalnya 1 Mb, 4 Mb, 8 Mb, atau bahkan ada 

yang sampai 512 Mb. Definisi awal 1 byte 

memori dipresentasikan oleh 8 bit (binary digit), 

yaitu banyaknya digit biner (0 atau 1) yang 

mampu disimpan dalam satu kotak memori. 

Perkembangan selanjutnya panjang binari digit 

(word length) mencapai 32 bit bahkan sampai 64 

bit. 



RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) 

Semua data dan program yang dimasukkan melalui 
alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori 
utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara 
acak (dapat diisi/ditulis, diambil, atau dihapus isinya) 
oleh pemrogram. Struktur RAM terbagi menjadi empat 

bagian utama, yaitu: 

a. Input storage, digunakan untuk menampung input 
yang dimasukkan melalui alat input. 

b. Program storage, digunakan untuk menyimpan 
semua instruksi-instruksi program yang akan 
diakses. 

c. Working storage, digunakan untuk menyimpan data 
yang akan diolah dan hasil pengolahan. 

d. Output storage, digunakan untuk menampung hasil 
akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan 
ke alat output. 



 SDRAM, DDR I, DDR II, dll 



READ ONLY MEMORY (ROM) 

ROM sudah diisi oleh pabrik 
pembuatnya berupa sistem operasi yang 
terdiri dari program-program pokok 
yang diperlukan oleh sistem komputer, 
seperti misalnya program untuk 
mengatur penampilan karakter di layar, 
pengisian tombol kunci papan ketik 
untuk keperluan kontrol tertentu, dan 
program bootstrap. Program bootstrap 
diperlukan pada saat pertama kali 
sistem komputer diaktifkan. Proses 
mengaktifkan komputer pertama kali ini 
disebut dengan booting, yang dapat 
berupa cold booting atau warm booting. 



BUS 

 Hubungan antara CPU dengan memori utama ataupun 
dengan alat-alat input/output (I/O) dilakukan melalui 
suatu jalur yang disebut dengan bus 

 Bus merupakan suatu sirkuit yang merupakan jalur 
transportasi informasi antara dua atau alat-alat dalam 
sistem komputer.  

 Bus yang menghubungkan antara CPU dengan memori 
utama disebut dengan internal bus, sedang yang 
menghubungkan CPU dengan alat-alat I/O disebut 
external bus.  

 Di dalam internal bus, hubungan antara CPU dengan 
memori utama dilakukan melalui: 

a. Data bus yang dihubungkan dengan MDR (Memory 
Data Register) 

b. Address bus yang dihubungkan dengan MAR 
(Memory Adress Register) 

c. Control bus yang dihubungkan dengan control unit.s. 





PEMROSESAN INSTRUKSI 

 Jika pemrogram menginginkan CPU untuk 

mengerjakan sesuatu, maka harus ditulis suatu 

instruksi yang dapat dipahami oleh CPU. 

Kumpulan dari instruksi inilah yang disebut 

dengan program. 

 Dos 

 Windows 

 Linux 

 Mac  







 Tahap pertama disebut dengan instruction fetch, yaitu proses 
CPU mengambil atau membawa instruksi dari memori utama 
ke CPU.  

 Tahap kedua disebut instruction execute, yaitu proses dari 
CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari 
memori utama dan sudah berada di IR (Instruction Register). 

 Waktu tahap pertama disebut waktu instruksi (instruction 
time), dan waktu untuk tahap kedua disebut waktu eksekusi 
(execution time). 

 total waktu untuk kedua tahap dinamakan waktu siklus 
(cycle time). 

 kecepatan CPU berdasarkan lamanya melakukan satu siklus 
mesin yang diukur dengan satuan megahertz (Mhz), dimana 
satu Mhz berarti dapat diselesaikan satu juta siklus per 
detiknya. 

 Suatu pengukur waktu yang disebut dengan clock akan 
berdetak untuk tiaptiap siklus yang dilakukan. Misalnya 
suatu pemroses 16 Mhz berarti clock akan berdetak sebanyak 
16 juta kali tiap detiknya. 



MEMORI EKSTERNAL/SEKUNDER 

 Memori eksternal adalah perangkat keras untuk 

melakukan operasi penulisan, pembacaan dan 

penyimpanan data, di luar komponen utama 

yang telah disebutkan di atas.  

 Contoh dari memori eksternal adalah floppy disk, 

harddisk, cd-rom, dvd, dan flash disk. 





PERTIMBANGAN PEMAKAI MEMILIH DAN 

MEMBELI KOMPUTER 

1. Kiat Membeli Komputer 

a. TUJUAN PC 

b. ANGGARAN PEMBELIAN ANDA 

2. Teknik Membeli PC 

a. Dapatkan harga pc 

b. Perbandingan harga 

c. After sales service 

d. Lama dan jenis garansi 

 



APA YANG PERLU DIPERIKSA 

BILA MEMBELI PC 

1. Pastikan PC yang anda beli itu mempunyai kecepatan seperti yang 
dinyatakan oleh penjual. Minta penjual tersebut menunjukkan 
speed PC dengan melakukan booting. 

2. Pastikan RAM anda sesuai permintaan. Ini dapat ditunjukkan 
didalam system information PC. Minta penjual anda menunjukkan 
kepada anda kapasitas RAM PC tersebut. 

3. Umumnya pembelian PC dilengkapi dengan manual serta beberapa 
disket/CD driver dan system configuration yang diperlukan oleh PC. 
Tanyakan dan minta kelengkapan semua itu. 

4. Minta penjual membuka casing PC dan menunjukkan kepada anda 
semua penambahan card jika ada dan pastikan juga semua 
komponen adalah yang asli. Tidak ada PC yang baik menggunakan 
komponen tiruan. 

5. Pastikan pembelian disertakan dengan manual motherboard dan 
CD Driver-nya. Manual ini sangat penting pada saat terjadi 
kerusakan, atau upgrade komponen PC. 

6. Jangan lupa MERK memegang peranan penting dalam kinerja pc 
termasuk harga yang ditawarkan 



MERANCANG/MERAKIT SENDIRI PC 

 Bagaimana memilih Hardware (perangkat 

keras) 

 Kesalahan yang biasa terjadi 



FILSAFAT HARDWARE 

 Pembuat hardware ingin uang anda. Mereka 

akan selalu menjual komponen terbaru mereka 

yang lebih baik dan efisien. Pada kebanyakan 

kasus ini, mereka benar.  

 Tetapi itu tidak berarti bahwa komponen yang 

baru sepadan dengan harganya. 

 Pada tahun ke 4, semuanya menjadi serba 

ketinggalan 



LATIHAN 

1. Sebutkan contoh-contoh Input Unit minimal 4 buah! 

2. Sebutkan contoh-contoh output unit minimal 4 buah! 

3. Sebutkan 2 fungsi umum CPU! 

4. Sebutkan minimal 4 buah tugas dari Control Unit! 

5. Sebutkan dan jelaskan 3 buah tingkatan memori 

dalam komputer! 

6. Sebutkan jenis-jenis Register (5 buah)! 

7. Apakah fungsi Bus, dan sebutkan jenis bus yang ada! 

8. Sebutkan 4 contoh memori eksternal! 

9. Jelaskan tentang RAM dan ROM! 

10. Apakah perbedaan antara memori utama (internal) 

dan memori eksternal? 


