
PENGANTAR PERANGKAT KERAS 

JM. PARENRENG 
Informatics 2011 
Universitas Negeri Makassar 

Bahasan 1 
Perangkat Keras 



Sub Pokok Bahasan 

� Pengertian Komputer 

� Sejarah Komputer 

� Jenis-jenis Komputer 

� Sistem Komputer 



Defenisi Komputer 

� Perangkat elektronik yang beroperasi dibawah 
kendali instruksi yang tersimpan di memorinya 

Membuat dan menyimpan hasil 

Mengolah data menjadi 
informasi 

Data diorganisasikan, 
memiliki arti, dan berguna 

Menerima data 
fakta, gambar, dan 
simbol 



Komponen TI 

Perangkat  

Keras 

(hardware)  

Perangkat  

Lunak 

(software)  

Orang/user 

(brainware)  



Sistem Komputer 

Kombinasi dari elemen:  

� Perangkat keras (hardware),  

� Perangkat lunak (software),  

� Data/Informasi,  

� Prosedur,  

� Manusia (people), dan  

� Komunikasi  



Hardware 

� Input 

� Processing 

� Storage 

� Output 

� Communications 

 









Input  

� Berfungsi untuk mengumpulkan data dan 
mengkonversinya ke dalam bentuk yang 
dapat diproses oleh komputer  

� Peralatan masukan yang paling umum 
adalah papan tombol atau keyboard dan  
mouse 



Processing 

� Berfungsi retrieve dan execute instruksi-instruksi 
(software) yang diberikan kepada komputer 

� Pemrosesan dapat terdiri dari perhitungan dan kegiatan 
logis lainnya, seperti membandingkan.  

� Komponen utama pemrosesan adalah central processing 
unit (CPU) dan memori utama (main memory) 

� CPU atau processor adalah otak komputer, membaca dan 
meng-interpretasikan perangkat lunak serta 
mengkoordinasikan kegiatan pemrosesan yang sedang 
berlangsung 

� Memori utama seperti meja elektronik yg disebut juga 
random access memory (RAM), internal memory, primary 
storage, atau memori saja.  

� Semua instruksi dan/atau data yang siap untuk diproses 
ditaruh di dalam memori.  





Storage 

� Berfungsi untuk menyimpan perangkat lunak dan 
data dalam bentuk yang relatif permanen, yang 
mudah untuk ditemu-balik ketika dibutuhkan 
untuk pemrosesan.  

� Berfungsi seperti office filing system, tetapi 
datanya disimpan dalam bentuk sinyal elektro-
magnetik atau laser-etched spots, biasanya pada 
magnetic disk atau optical disk 



Output 

� Berfungsi untuk menampilkan informasi 
yang dihasilkan oleh sistem komputer 

� Informasi adalah keluaran baik dalam 
bentuk hardcopy  maupun softcopy 



Communications Network 

� Berfungsi untuk memfasilitasi hubungan 
atau koneksi di antara komputer dan 
kelompok komputer yang terhubung 

� Komponennya antara lain: modem, kabel, 
dan fax modem 



Modem 

� Mengkonversi sinyal digital komputer ke 
analog, dan sebaliknya 

� Memungkinkan komputer berkomunikasi 
satu sama lain melalui sambungan telepon 





Wired/ Wireless 

� Komunikasi langsung melalui kabel jika 
sinyal tidak melewati sambungan telepon 
tradisional 

� Komputer merupakan bagian dari jaringan 
kabel LAN (local area network) 



Fax Modem 

� Modem dengan kemampuan fax yang 
memungkinkan seseorang untuk mengirim 
sinyal langsung dari komputer ke mesin 
fax atau komputer lain 

� Bahan yang akan dikirim tidak perlu 
dicetak sebelum dikirim 

� Mentransmisikan informasi lebih cepat 
dibandingkan dengan fax konvesnsional 



Why Is a Computer So Powerful? 

What makes a computer powerful? 



Tahapan Cikal Bakal Komputer 

� Pra-1600 dimulai pada masa menggunakan 
Abacus sebagai :  
◦ Kalkulator personal yang pertama  

◦ Memperkenalkan posisi angka dalam perhitungan 

� Muhammad Ibnu Musa Al'Khowarizmi 
◦ Abad ke 12  

◦ Menuliskan suatu proses yang diikuti keterangan 
tentang tujuannya, merupakan cikal bakan cara 
penulisan program 

◦ Memperkenalkan algoritma Era Mekanis (1600-
1940) 



� John Napier (1612)  

◦ Mathematician, mengembangkan logaritma  

◦ Membuat mesin perkalian William Oughtred 
(1622)  

◦ Menemukan slide rule  

◦ Berbasis pada Algoritma Napier  

◦ Digunakan para scientists & engineers sampai 
pertengahan thn 1900 



� Wilhelm Schickhard (1623)  

◦ Astronom dan mathematician  

◦ Menjelaskan cara kerja suatu mesin yang 
secara otomatis dapat melakukan operasi 
penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 
pembagian 



� Blaise Pascal (1642)  
◦ Mathematician  

◦ Memproduksi suatu mesin hitung secara masal  

◦ Hanya dapat melakukan operasi penjumlahan 
dan pengurangan  

 

 

 

 

Gambar Pascal‘s Calculator 1642 (Pascalin) 

 

 



� Gottfried Liebniz (1673)  

◦ Mathematician  

◦ Mengembangkan Mesin Pascal  

◦ Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 
pembagian 

� Joseph-Marie Jacquard (1801)  

◦ Mesin tenun Jacquard  

◦ Menggunakan punched cards untuk pola 
tenunnya 



� Charles Babbage (1822)  
◦ Mathematician , —Bapak Komputer Modern“  
◦ Menginginkan akurasi dalam perhitungan  
◦ Membuat mesin pengurang  
◦ Membuat tabel komputasi matematik  
◦ Membuat mesin analisis  
◦ Melakukan berbagai operasi penghitungan  
◦ Menemukan punch card  
◦ Menciptakan struktur modern dari : I/O, storage, 
ALU  
◦ Operasi penjumlahan dalam 1 detik, perkalian 
dalam 1 menit 



� George Boole (1847)  
◦ Melakukan analisa matematik logik 

� John Atanasoff (1937)  
◦ Electronic Computer pertama  

◦ Binary Arithmetic  

◦ Menggunakan kapasitor utk Electronic 
Memory  

◦ Belum beroperasi secara sempurna  

◦ Mendapatkan hak paten utk Electronic Digital 
komputer 

 



� Howard Aiken (1943)  

◦ Men design Harvard Mark I  

◦ Electro-Mechanical  

◦ Mengimplementasikan Babbage‘s machine  

◦ Dikembangkan oleh IBM 

� Enigma --WWII  

◦ German Encryption System  

◦ Digunakan utk melakukan enkripsi pesan yang 
akan dikirim ke kapal selam 



� COLOSSUS (1943)  

◦ Top Secret British Code Breaker  

◦ Design dan programmer oleh Alan Turing  

◦ Dirahasiakan selama 30 tahun setelah perang 
dunia  

◦ Electronic Computer System pertama yang 
sangat fungsional 

 



� ENIAC -background  
◦ Kependekan dari Electronic Numerical Integrator 
And Computer  

◦ Dibuat oleh Eckert dan Mauchly  

◦ University of Pennsylvania  

◦ Trajectory tables for weapons (Dpt menganalisa 
lintasan peluru)  

◦ Digunakan sejak tahun 1943  

◦ Diakhiri tahun 1946, mengalami keterlambatan 
karena perang dunia II  

◦ Digunakan sampai tahun 1955 



� ENIAC -details  
◦ Berbasis Decimal (not binary)  

◦ 20 accumulators of 10 digits  

◦ Diprogram secara manual oleh switches  

◦ Terdiri dari 18,000 tabung vakuum  

◦ Memiliki berat sebesar 30 tons  

◦ Memiliki luas dengan ukuran 15,000 square 
feet  

◦ Menghabiskan daya listrik sebesar 140 kW  

◦ 5,000 additions per second 



� Von Neumann/Turing  
◦ Konsep penyimpanan program  

◦ Programs dan data disimpan dalam Main memory  

◦ Operasi pada ALU menggunakan data biner  

◦ Menterjemahkan instruksi dari memory kemudian 
melaksanakannya dalam control unit  

◦ Peralatan Input dan output dioperasikan oleh 
control unit  

◦ Dikembangkan di Princeton Institute for 
Advanced Studies (IAS)  

◦ Selesai pada tahun 1952  

 



� IBM 

◦ Menggunakan Punch Cards  

◦ 1953 -type 701 digunakan untuk Scientific 
calculations  

◦ 1955 -type 702 digunakan untuk Business 
applications  

◦ Mengembangkan type 700/7000 series 



IBM 360 series  
� Digunakan pada tahun 1964  
� Menggantikan (dan tidak kompatibel dengan) 7000 
series  

� Perencanaan yang pertama untuk keluarga 
komputer  

� Sama atau mempunyai intruksi yang identik  
� Sama atau identik dengan O/S  
� Adanya peningkatan kecepatan  
� Adanya peningkatan jumlah port i/o (yakni banyaknya terminal) 
� Adanya peningkatan memory size  
� Adanya peningkatan harga/cost  

� Mempunyai struktur switch Multiplexed 



� DEC PDP-8  
◦ Digunakan pada tahun 1964  
◦ Merupakan minicomputer yang pertama (setelah 
miniskirt!)  
◦ Tidak membutuhkan ruangan yang berkondisi 
udara  
◦ Mempunyai ukuran kecil, cukup ditempatkan pada 
ruangan laboratorium  
◦ Mempunyai harga sebesar $16,000 ( $100k + for 
IBM 360)  
◦ Embedded applications & OEM  
◦ Mempunyai struktur BUS 



 



� Memory Semiconductor  
◦ Digunakan mulai tahun 1970  

◦ Fairchild  

◦ Mempunyai ukuran core tunggal, yakni 1 bit 
penyimpanan core magnetic  

◦ Menangani 256 bits  

◦ Non-destructive read  

◦ Lebih cepat dibandingkan core  

◦ Mempunyai kapasitas kira-kira mencapai dua 
kali lipat setiap tahunnya 



Intel 

� Digunakan mulai tahun 1971 sampai tahun 
4004 
◦ Menggunakan microprocessor yang pertama 
◦ Semua komponen CPU components 
menggunakan chip tunggal 
◦ 4 bit  

� Terus diikuti pada tahun 1972 samapi dengan 
8008  
◦ 8 bit  
◦ Dibuat untuk aplikasi yang khusus  

� Pada tahun 1974 8080  
◦ Intel‘s first general purpose microprocessor  

 



Generasi Komputer 

� 1946-1957   Tabung vacuum, dari tahun 

� 1958-1964  Transistor 

� 1965  Small scale integration menggunakan chip di 
atas 100  

� 1971 Medium scale integration menggunakan chip 
100 sampai dengan 3,000 

� 1971-1977 Large scale integration,  menggunakan chip 
3,000 -100,000  

� 1978- sekarang  Very large scale integration (VLSI), 
menggunakan chip 100,000 sampai dengan 100,000,000  

� Ultra large scale integration, menggunakan chip di atas 
100,000,000 



Era Transistor 

� Transistors  

◦ Menggantikan basis tabung hampa  

◦ Memiliki ukuran Kecil  

◦ Harga Murah  

◦ Panas yang dihasilkan kecil  

◦ Solid State device  

◦ Dibuat dari bahan Silicon  

◦ Ditemukan pada tahun 1947 di Bell Labs.  

◦ Ditemukan/dibuat oleh William Shockley 



� Transistor Based Computers 
Microelectronics  
◦ Mesin Generasi kedua  
◦ NCR & RCA  
◦ IBM 7000  
◦ DEC œ 1957, diproduksi dengan nama PDP-1  

� Microelektronics 
◦ “small electronics“ 
◦ Komputer disusun dari gerbang, memory dan 
interkoneksi  
◦ Semiconductor  
◦ Menggunakan bahan silicon wafer 



Grafik pertumbuhan jumlah 
transistor pada CPU 
 



Moore‘s Law 
� Terjadinya peningkatan densitas komponen chip  

� Penemunya dari Intel oleh Gordon Moore  

� Jumlah transistors pada chip akan bertambah dua kali lipat setiap 
tahunnya  

� Perkembangannya mengalami sedikit keterlambatan dan dimulai 
sejak tahun 1970-an  

� Jumlah transistors pada chip akan bertambah dua kali lipat setiap 18 
bulan  

� Cost of a chip has remained almost unchanged  

� Densitas pengepakan (packing) sangat tinggi sehingga paths sifat 
listrik yang terjadi relative kecil dan memberikan kinerja yang tinggi  

� Dengan ukuran yang relative kecil memberikan peningkatan sifat 
fleksibel  

� Menggunakan daya yang kecil dan dengan persyaratan adanya 
system pendinginan  

� Fewer interconnections increases reliability 



DRAM dan Processor Characteristics 

 



Trend penggunaan DRAM 

 



Jenis-jenis Pengguna?  

� User Biasa (End User) 

� User Workgroup  

� Profesional User 

 

 

Anda sebagai user apa? 



Topik Tugas Minggu Depan 

� Perangkat Input Komputer 
◦ Mengkaji jenis-jenis peralatan input dalam 
kehidupan sehari-hari 

◦ Mengkaji cara kerja masing-masing peralatan 
input komputer 

� Tugas dibuat berkelompok dalam bentuk 
ppt dan dipresentasikan minggu 
berikutnya 

� Setiap peserta kelompok yg kebagian 
harus presentasi 



 

Thx 

END___ 
 

By. AdiParenreng 


