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Komputer dan Pensonil dalam organisasi Pengolahan Data EleKronik sebagai bagian
dalam suatu komponen Sistem Informasi dan pendukung Teknologi Inirmasi

Oleh: Yulianto
Dosen AMIK JTC Semarang

Na sat manajer menggunakan

Ab#ak

sistem infammsi untuk memqaht<an suafu prmasalatmn
F't&hitan, dan di mana komputer mulai berpenn rerfa dalam sis,tem informasi, maka ada suatu
W*n yang di lakulan komputerMsi, yang di maft, guna fungsi dart kompnen teknologi
ifama* yang menptn dalam CBIS, termasuk di dalamnya juga berbagai jenis pnngkat tuna*
1ag Elah M<emfung dan meM*meffi yatE menjadikannya mudah bagi pematai srb
nangunngi keslahan. Dabba* hn sltem nnrnjemen dabbare perushan. Penyimpnan
mempnganthi jenis pmrown wry dapt dikerjalcan,
dan sistsn
nualnen dabbafr, Qn meng rganisasikan file frmalcai di penyimprwn skunder pnting
t
d kebhui larena alat ini umumnya menyimpan jumtah dab dan informasi yang angit

*ner
fi*

hbfux,

@.

Kab kunci : Komputer,

A

Data Elekuonilt Stsfiem Informasi, Teknologi

Informai

Padahuluan
dahulu kala, pros6

Sei*

pengrolahan datr telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga
nsrernulon alat-alat mekanik dan eleldronik unhrk rnembantu manusia dalam penghitungan-din
p4olahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat Komputer yang kita temui saat ini
suatu evolusi panjarg dari penemmn-penemuan manusia sejah dahulu kala berupa atat
rdoanik maupun eleldronik.

ddl
L

Dasar-Dasar Pemrosesan t(ompuhr
Sejarah Komputer
Saat lni komputer dan piranti pendukungnF telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan
pderBan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar periritungan
rmEnatik biasa. Diantaranya adalah sisftem lomputer di kass supermarket yang mampu
ngrbaca kode barang belanjaan, senbal telepon yang menangani jutaan panggitan dbn

a)

Kata komputer berasaldari bahasa latin yaitu &mpubreyang artinya menghifitng. Dalam
hhasa .Inggris disebut b Lvfipute, Secara definisi lomputer diterjemahkan seOagai sekumpulan
dekhonik yang saling bekerja sama, dapat menerima data (input), mengolah data (prbses)
lat nemberikan
informasi (ouSut) sefta terkoordinasidibawah fontrol program yang tersimpan di
nE ruinya. Jadi cam kerja komputer dapat klh gambarkan sebagai berikut :

tft

Bagaimanapun juga alat pengolah data dari sejak jaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan
ke dalam 4 golongan besar.

r
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penlabn manrnlyaitu peralatan pengolahan data lang sangat sedefiana, dan faktor

terpenting dalam pimakahn alat adalah menggunakan tenaga tgngan manusia . .
Uenri*t yaihr peralabn yaryl sudah berbentuk mekanik yang digerakkan
b.
dengan tangan secara manual
c. prdtiAn tiekanik Eletaonik:Feralatan nckanikyang digerakkan oleh secara otomatis
oleh motor elektronik
penuh
d. pentaAn Etektrunik: Peralatan yang bel€rjanya secara elektronik

iuinAi

terutama
Tulisan inl alon memkrilon gambaran tentang selarah komputer dari masa ke masa,
juga
@nerasi
berdasarkan
alai pengotah data pada gob;gan 2,3,.dan 4. Kla$rfikasi kompuH
akan-dibahas

sffira

lengkap pada tulisan ini-

Alat Hihrno Tradisional & lGlkulator Mekanik

yang lalu

masih digunalon di beberapa
$ Asia kecil dan
komputasi'

terpaffring6a saat ini, dapat dianggap sebagai arval mula mesin

geser
Alat ini memungkinkan penggunan)ra untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bUiiln
menggunakan abacus untuk menghitung
Gng oiuirr pad-a sebutr rati-para-pedagang di masa ihr
pensil
dan keftas, terutama di Ercpa, abacus
munculnp
perdagangan.
Oe-ngn
Seiring
irarfom
kehilangan popularitasnya
Pada tahun
Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi'
apa
menemukan
tahun,
pascal
18
pada
)ang ia
ihr
berumur
yang
walfir
(\gZl-treZ),
1642, B6'6e
ayahnya
membantu
unilrk
calculabl)
whel
seUagai rakulator roOa-irumerik @unerkat

seUui

melakukan perhitungan Pajak.

puhr
Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan hscaline, menggunalon.delapan roda
penghitung
alat
merupakan
ini
Alat
bergerigi untuti meniumlahl6n bilanban hingrga ddgRan digit..
Oilaigai bertasis iepuluh. Kelernahan alat tnt adalah hanya terbataas untuk melakukan
penjumlahan.

Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfred Wilhem von Leibniz
(L6*L7t6) memperbalki Piscaline dengan membuat mesin yang dapat.mengalikan. Sama

*p*U

penianulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi.

ixirgan mempetariri cahtan dan gambalgambar. y?ng dibuat oleh Pascal, Leibniz
*ri.rprrnai.an ilatnya. Barulah pada tahun 1820, lolkulator mekanik mulai populer.

dapat
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Charles )Gvier Thomas de Colmar nrenenukan mesin yang

dapat melakukan empat fungsi
ffit dasar. lGlkulator mekanik Colmar, arithometer, niempresentasikan
penOefitan ya-nt
:m praldb dalam kalkulasi torena alat tersebut dapat melarufun peniumtarrin,
p"ngrrungan,
frEn, dan pembagian. Dengan kemampmnrrya, arithometer uinyit< oiperd,uiiarin hfggi
rc Enng Dun'n I. Bersanra-sama dengan Pascaldan Leibniz, Colmar menibaitu memOan[In

cn krputasi

rnekanilel.

Arval mula komputer yang sebenamya dibenhrk oleh seoarng profesor matematika Inggris,

ffi
ciit

Babbage (1791-L87L). Tahun 18i2, Babbage mempenatikan kesesuaian alam anhra
rnehnik dan matematika:mesin mekanik sangat baik ddhm mengerjakan tugas yang sama
Et,ktgflrdi tanpa kesalahan; sedang matematika membutrhfan repetisi sederhlna dari suatu
htt6fFlangkah tertenu. Masalah tersebut kemudain berkembang tiingga menempatkan mesin
mfafk sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik
Usaha Babbage yarE pertama untuk nrenjawab masalah ini muncul pada tahun 1g22
h
FlE leneuzulkan suahr mesin unh.rk nelakulon perhitungan
Frsilmaan differensil. Mesln
-tenaga

E=fut

Diftremial. Dengan nrenggunakan
uap, mesin tersebut dapat
prcgram dan dapat melakukan kalkulasi serta menoffif h#krya ssam otomatis.
U"Erjg dengan Mesin Diftrensial selama sepuluh tahun, Babbage liOa-uOa terinspirasi
tnt* rnemulai membuat komputer genenl-purryxyang pertam?, ydngdi;but enaryticat
ebine.
Asisten Babbage, Ar.rgusta Ada King (1815-1S42) memiliki peran pent ng dalam pembrlatan
min ini. Ia membantu merevisi renctna, mencari pendanaan dari'pemelinhh lriggris, dan
rrErEkornunikasikan spesifikasi Anlyticat Egine kepada publik Setain ilu, pemahaman-augu:sa
baik tentang mesin ini memungkinkannya memoiat instrulai untu[ bimasukkan ke dlam
mln dan juga membuatnya menjadi prollrcmmerwanita yang pertama.
Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serifat menamakan sebuah bahasa
Frrogftman dengan nama ADA sebagai penghornatan kepadanp.
Mesin uap Babbage, walaupun tidak pemah selesai dike{akan, tampak sangat primitif
dibandingkan derqan sndar masa
Bagaiminapun juga, alat tersebut
rnerpgambarkan elemen dasar dari sebuah komputer modern dan juga m€inguriglcpkan sebuah
tursep penting. Terdiri dari sekitar 50.frn komponen, desain Oasar aafr inatyticat Engine
nrenggunakan kaftl-kartu performi (berlubangrlubang) yang berisi instruksl operasi
bagi m-esin
ErsebuL
Pada 1889, Herman Flotlerith (1860-1929) juga rneneraplon prinsip kartu perforasi unhrk
*F!.rFn penghitungan. Tugas pertamanp aOann merremukan cara yang lebih cepat unhrk
bagi Biro Sensus Amerilo Serikat. Sensus seOelumnia yang dilakukan di
IFlorFlf"rhitungan
bfun 1880 nnmbutuhkan waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan penitungin. Dengan
bertembanglya populasi, Biro tersebut menrperkirakan bahwj dibuurhkan *aLtr-repuluh tafiun
dinamakan Mesin

lflrypal
+P

pp

@la

utrk

kini.

menyelesaikan perhifungan sensus.

Holleffi menggunakan kartu performi untuk memasuklon data sensus yang kemudian
diolah oleh alat hrsebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hing;a 80 variabel.
Dengan menggunakan alat tersebuq hasit sensus dapat dise6saikan iatah waftl-enam minggu.

r
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Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, l<arh, tercebut berfrIngrsi sebagai media
pe,rryimpan data. Tinglot kesalahan perhitungan juga dpat ditekan secara drastis.
Hdhri$ kemudian mengembangkan alat tersebut dan menJualny ke mas,yarakat luas, Ia
merdirilon Tabulating Mafiine Company pada tahun 1896 yang kemudian menjadi International
Bwirress i,lachine (L924\ sefielah mengalami beberapa kali merger. Pensahaan lain sepe*i
Remirytton Rand and Bunogts juga memprodulc$ affi pembac karfir perfora$ untuk usaha bisnis.
Kartl perbrasi dBunakan oleh kalangan bisnis dn pemoinhhan untuk permrosesan data hingga
tahun 1960.
Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnp. Vannevar
Bttsh (1890-1974) rnernbuat sebtnh lolkulabr untuk menyeleaikan persamaan differen$al di
tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelemikan percamaan differenslal konrpleks yang selama
ini danggnp rumit oleh kalangan akademisi. lhsin ters$ut sangpt besar dan berat karena
rfisan gertgi dan poros yaql dibuhrhtcan untuk rnelakukan perhihrngan.
Pada tahun 1903, John V. Atanasffi dan CXifford Berry rrrencoba memh,rat kompr.rter
eldGik ),iarE fllenerapkan alFbar Boolean pada Srkuilt elelffik Perdek&n ini didasarftan pada
hat*l lerJa George Boole (1815-1864) berupa sistem blner afiabar, )Ef,g menyatalon bahwa seUap
persanaan maftematik dapat dinptalon sebagai benar ahu salah. Der4an mengaplikasllon
kondlsi benar-salah ke dalam $rkuit listrik @lam bentuk terhubung-terpuhrs.
Aftanasoff dan Berry nrembuat komputr elelrtik pertama dl tahun 1940. Namun propk

nterdc Ertrcnti karcrn kehilangan surnber pendanaan.
l(omputer Generasi Perbm. a
Dagan terjadinya krang Dunia l(edua, negor&regara )arE terlibat dalam perarE tersehlt
berirsaha mergemhngkan komputer untuk nrerge@loit p@nsi strategis 1rang dimiliki komputer.
Flal ini nrenirgkatlon pendanaan pengemhargan konrputer setta nrcrnpercepat kemaJuan Eknik
komputer. Pada tahun 1941, l(onrad Zuse, srang in$nytrr Jerman membangun sebuah
kornputer, 23, un!.rk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali

juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun
1913, pihak Inggris menyelesaikan komputer ponmh kode rahasia yarg dinamakan Colossus
urfrtk memeahkan lode-rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak
terlalu mempengaruhi perkembangan indusfri komputer dilorenakan dua atasan. Ferbma,
cdom.r bukan merupakan komputer serbaguna (gmenl-putpx annpubf), ia hao/a didesain
Pihak sekuht

urfrtk rremecahlon kocle rahasia. Kedua, keberadaan mesin inidijaga kerahasiaannya hingga satu
ddcde setelah perang berakhir.

il

I
I
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Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerilo pada saat ih, menghasilkan suatu kemajuan lain.
Howard Hr Aiken (1900-1973), seomng insinyr.rr Harvard yang bekerja dengan IBU, berhasil
memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. tGlkulator tersebut Grukuran panjang
setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang lobel sepanjang 500 mil. The Harud-IgM
Aubnatic @uence ControlW Calculator, atau Mark t, meruiakin liomputer relai etektronik. Ia
merggunakan sinyal eleKromagnetik untuk menggeraklon komponen mekanik. Mesin tersebut
beropreasi dengan lambat (ia membutuhkan 3-5 Oetik untuk setiair perhitungan) dan tidak fleksibel
(urutan kalkulasi tidak dapat diubah). Kalkulator tersebut dapat melakufari
fritungan aritmatik
dasar dan persamaan yang lebih kompleks.
Ferkembangan komputer lain pada masa kini adalah Elxtronic Nuneriat Intqrator and
&mputer(ENIAC), yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Seril<at dan University
of Pennsylvania. Terdiri dari 18.0fr) tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta tigk soldei

-

besar yang mengkonsumsi daya sebesar 1601$1.

Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert (1919-1995) dn John W. Mauchly (1907-19g0),
ENIAC merupakan kompr{er serbaguna (genenl purpose computef) yang bekerju iobo kati
tebih

cepat dibandingkan Mark I.

Pada peftengahan 1940-an, John von Neumann

(1903-lg1n bergabung dengan tim University of
dein komputer ying hiigga io tanun mendahng
ma$h dipakai dalam teknik komputer. vst Neumann'mendsain efuVonb Diflete
Variabte
Automatic Compute*EDVAq pada tahun 1945 dengan sebuh memori untuk menampung
baik
flo9ram ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan
Pennsylvania dalam usha membangun konsep

kemudian melanjutkan pekerjaannya t<emUali. Kunci uiama arsiteKur von Neumann
adalah unit
remroses.ln sentral (CPU), lang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan
melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC t (ttnivemt iutomatic Computer
4 yang
dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial peftama yang memaniaatkan model
arsitekur von Neumann tersebut.
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Baik Badan Sensus Arnerilo Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah sahr hasil
mengcankan yang dicapai ohh UNIVAC dalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan
Dtliligtrt D. Eisenhower dalam pemilihan prmlten hhun 1952.
Komputer Genemsi pettama dikarakbristik dengan fiakta bahwa instruksi operasi dibuat secarir
tertentu. Setiap komputer memiliki program kode-biner yang berbeda
yang disebut'bahasa mesin' (machirc langage). Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk
diprogram dan membatasi kecepatannya.
spesiftk untuk suatu tugas

Ori lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum (yang membuat komputer
pada masa tersebut berukuran sangat besar) dn s,ilinder rnagneUk unfrrk penyimpanan data.

KomEruter Generasi Kedua

Pada

hhun !948,

penemuan bansistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer.
rdio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-

Transistor menggantikan tube vakum di televi$,
msin eleldrik berkurang drastis.

Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan laln
yang berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu pengembangan komputer generasi
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kedg.yqng lebih kecil, lebih epat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi
dibanding para
pendahulunp. Mesin pertama yang memantad<an teknolirgi baru iniadalah
supe-rtompr*er.
IBM membuat superkomputer bemama
ry€tch, tlan Sprery-nanO nifumoual tompuer
bemama LARC. Komputer-lomputer ini, yang. dikembangkan uhtu( taUoraorium
energi atom,
dapat menangani sejumlah besar data, sebtnfr femampuai yang sangat dibuhrhkan
Aef penefd
abm. Mesin tersebut sangat mahal dan enderung terlalu lomptets Intuk kebutuhan kodrpuAsi
bjsnis,.sehingga membatasi kepopulerannla. Hanr ada dua LARC yang p"rnan
dipasang Oan
digunakan: satr di lawrence Radiation Labs di l-lyermore, California, Oin
ninnyr Oi uS rrrivf
frng
Research and Dwelopment Oenter di Washingrton D.C.
generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly.
. -Komqqter
Bahasa
adalah
bahasa yang rnenggunakan sirEkatandqgalotan untuk menggantikan kode
lsembly
birrer.

@

awal 1960-an, mulai bermuncutan komputer generasi kedua yang sukse di bidang bisnis,
dl
unitreritas, dan di pemerintahan. xomputer-komputer grenerasi feOia ini ,"rupafaircmpdter
yang sepenuhnp menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-l.o*ponen
yang
dapat dlasosiasikan dengan komputer pada saat ini: prin6r, penyimpanan dalam Oisret,
memory,
$stem operasi, dan program,

satu contoh penting komputer pada mma ini adalah IBM 1,+01 yang diterima secaa
.$.lah
tuas di
kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-Hsnis Uesar
ilengErnaf.n kompubr
generasi kedua untuk memproses informasi keuangan.
Proglam yang tersimpan. di dalam komputer_dy.$nasa pemrogctman yang
ada di dalamnp
memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibititas ini meniigl66cn'fiffi?engan
harla
}anq q_anta! bagi penggunaan bisnls. Dargan konsep int, komluEr dapa frrunc*taf Fakur
pembelian konsumen dan kemudian menialanlon desain ploduk'atau
,ungnitung Oamr ga;i.
Beberapa

$hasa pemrograman mulai bermurrculan pada sait itu, Bahasa

&sirwsQnentd larEuage(coBol)

n"rir*;;
rfifi

n Common

dan tumula Tnnstator(wtRt[l riiulai
digunaton.
pemrog,:ilman ini menggantikan roos lT-lesi_n yang rumit
oengan rcaa-mt+ raliirat, dan
9ahasa
brnula matematilo yang lebih mudah dipahami obfr minusia. Hd lni memudahkan seseorcng

unfuk memprogrcm dgn mengahrr komputer. Berbagai macam karir baru
bermuncutan
anallat, dan ahli sistem fomirr*e4. Irdusripiranti lunak jrga rrlai bermunculan

dan berkembang pada masa komputer genera$ t<edtn ini.

Komouter Generasi Ketiga
Walaupun translstor dalam banyak hal mengungguli hrbe lakum, namun
transistor menghasilkan
Fnas y-ang cukup besar, y?.ng dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal iomputer. Batu
ktnrsa (quaft ruck) menghilangkan masaian ini. Jack Kilby, 6nng insinyur
di Texas Instrument,
rnengembangkan sirkuit.terintegrasi (lC : intqntd arcuiiiatahui rgsg.
lfmenglombinasikan
tlp komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon feiit yang terbuat aari pasiifuarsa. pada
ilmuwan kemudian berhasil nremasukkari teo|r banpk lomp6nei-romponen
oatam suatu d*p

ri

tunggal yang disebut semikonduktor. Ha$lnri, komputer menjiOi semakin kecil karena
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komponen-komponen dapat dipadatl<an dalam

chip

Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya

adalah peng6,unaan sistem operasi (operating #em) Wry memungkinkan mesin unUk
menjalanlon berbagai progrcm yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama
yarg mernonibr dan mengkoordinasi memori kornputer.
Kp.lnotrter Generasi Keemoat
Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran sirkuit dan komponenkomponen eleKrik. Larye Scab In@ntiontLSD dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah
chip. Pa& tahun 1980-an, Very l^arge gale Intqntion (VI-SD memuat ribuan komponen dalarn
sebuah chipfrnggal.

llfitn-Large fule Integrafrbn (UISI) meningkatkan jumlah tersebut menJadijutaan. Kemampuan
untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukurang setengah
keprrp uang logam mendorong turunnya hargn dan ukuran kompuEr. Hal tercebut juga
meningkatlon daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer. Cltiplntel rl004 png dibuat pada
tahun 1971 membawa kemaJuan pada IC dergan meletakJ<an seluruh komponen dari sebuah
komputer (cenml processing uni| rnemon, dan kendali inpufrtou@u0 dalam sebuah chip yang
sangd kecil. Sebelumnp, IC dibuat untuk menprpkan suatu tugas tertentu yang spesiftk
Sekarang, sebuah mikroprosmor dapat diproduksi dan kemudlan diprogram untuk memenuhi
seluruh kebutuhan yang diinginkan. T1dak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti
micmwaye oyen, televisi, dn mobil dergan eldronic fuel injection dilengkapi dengan
mikroprosesor.
Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer
biasa. Komputer tidak lagi menjadi domina$ perusahaan-perusahaan besar atau lembaga
pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan prcduk komputer
mercka ke masyarakat umum. l0mputer-komputer ini, yang disebut minikomputer, dijual dengan
paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. PiranU lunak yang paling populer
pada saat itu adalah program word pocessirE Mn spreadsheet Pada awal 1980-an, vidm game
sepefti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan
dapat diprogram.

Persnal Computer (PC) untuk penggunaan
di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonJak dari 2 juta unit di tahun 1981
menjadi 5,5 jub unit di tahun 1982. Sepuluh tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer
melanjutlon evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer png berada di atas meja
(dskbp conputell menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan
komputer yang dapat digenggam (plmtop\.
Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan

r
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bersaing dengan Apple Macintosh dalam menrperebutlon pasar komputer. Apple Macintosh

ElG,

Entium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV (serial dari CPU Oubtan tntel). Juga kib
-

EF Erkenal karena mempopulerkan $stem grffs pada komputemya, sementara saingannya
El maggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan
ffiruse.
fF'.qE elorang, kita mengenal perjatanan IBM compatible dengan pemakaian CpU: IBM

EIilAI'D
I

h

*ritg

k6, Athlon, dsb. Ini semua masukdalam golongan komputer generasi keempat.

dengan menjamumya penggunaan komputer

di tempat

lcerja,

caracr:a baru unfirk

I

Gggn po&nsialterus dikembanglon. Seiring &ngan bertambah kuatnya suafu komputer kecil,
Elnr*omputer tersebut dapat dihubungkan secara hlsamaan dalam srahr jaringan unhr*
berbagi memori, piranfi lunalq informasi, dan juga untuk dapat saling berk6munikasi sahl
$tI9
Gtgan png
jarlngan

t
I

mang

h
F

h
p

F

l,
I

F
F
E
F

F

F
F
I

I

t
t

lainnya. Komflaer
rremungrcnfan komputbr tunggil untuk membenurk
tqFsarna eleKronik untuk menyetesaikan $lah! proses hEEs. Dengan mengrgunakan perkabelan
Lt9llng (disebut Juga lret aru netno*, LAN), aEu kabel teteponflaringan ini dapat

hputer

menjadl sangat besar.

Generasi Kelima

l{endefinisikan komputer generasi kelima menJadicukrp sulit karena tahap ini masih mngat muda.
imajinaUf komputer generasi kelima adalah tcomprEr fiksi HAL900b dari novel farya artnur
C-Oarke berjudul 2001:Space Odyssey. FIAL merpmpilkan seluruh fungsi }ang diingirirkan dari
shrah komputer generasi kellma. Dengan keerdamn buatan (adfrciat-intetltgence), HRL dapat
odary memtliki nalar untuk melakulon percapakan dergan manusia, mengtguna(in masuftan
t isual, dan belajar dari pengalamannya serdiri.

ffih

Walaupun mungkin realisasi HAU,000 masih

frttilikinp

fiuh dari kenlataan, banyak

fungsi-fungsi

png

sudah terwujud. Beberapa komputer dapat merrerima insfruksi iecara lisan dai mahpl
IIEniru nalar manusia. Kemampuan untuk rreflterjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin.
Fasilttas ini tampak sederhan. Namun fasilitas tercebut menjadijauh lebih ruhit dari yang diduga

Wa

pogmmmer menyadari bahwa pengeffa manusia sangit bergantung pada iontels din

pangeftian ketimbang sekedar menterjemahkan kata-kata ssara langsung.

I
I

t

I

kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semkain memungkinkan pembuatan
kanputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan
pernrosesan paralel, yang akan menggantikan model non Neumann. Model non Neumann
alon
dgantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CpU untuk bekerja secaftr
serernpak' KemaJuan lain adalah teknologi suprkonduktor yang memungkinkan atiran elet(rik

Fryak

h

fPa

b
h

Jepang adala.h negara yang terkenal dalam sosialisasi Jargon dan proyek komputer generasl
ldima' Lembaga ICOT (Institute for new Computer Technology) - juga dibentuli unh.rk
rerealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa
irfumasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubanbn

ht

Fn

ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi.

E
H

F
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lil

i!

;!

i;

baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita trrggu infurmasi mana )rang lebih valid dan
membuahkan hasil.
Komputer berasaldari bahasa lahn

btrlairg garapan ilmu komputeh
termininologi komp uter.

-

-

omptbreyarg flErgardung arti

Ffr

menghitung. lGrena luasnya
pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan

Mmurut llamaclnr, komputer adalah mein perghiturB elelffonik )Eng aepat dan dapat
menerlma informasi input digital, kemud'nn nEmprcesnlrEt sesuai dengan progrcm )rang

tersimpan di memoriny4 dan nrengha$lkan output berupa informa$.

Menurut Blissrnt, komputer adalah suahr alat eleldonik yang mampu rnelakukan beberapa
input tadi sesuai dengnn programnya,
tugas sebagai hrikut menedma inpL&
pengplahan,
menyediakan ou$ttt dalam benUk
ha$l
dari
perintah-perintah
dan
mEnfimpan

nEm

informasi

bmptE adalah suatr pemroses data Yarts Aapa!
termasuk perfiifungan arihmefika dan openasl
GF?t,
perhifungan
secara
besar
mennrXan
manusia.
logika, tanpa campur hngnn dari

Sdangan Frprt berpendapat bahwa

Unh.rk nmvuJudkan konsep$ komputer sebagai pengOlah data untuk merghasilkan suahl
informasi, mafa Aipertukan sisEm komputer (compuer sl6tem) yang elemennya terdid dari
hadnan sfrware dan bninnrare. Ketga elsrgr sisftern komputer tersebut harus saling
berhuburyan dan membentrk kesatuan. tlarduare tidak akan berfuryst apabila tanpa software,
demikian juga sebalilsrya. hn keduarrya tiada bermanfaat apabila tidak ada manrcia (brainwarc)
yirng mergoperasikan dan mergendalikannya.
-ttardwareabu
tunrvtat Kens. peralatan lrang secara fisik terlihat dan bisa djamah'
ffiumte atrru tuniglat Lurpk program )rar?g beri$ instruksi/perintah unhrk mdakukan
PerEolahan data.
Bninware, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem lomputer.

-

b)- Penggolongan KomPuEr

Uteratgr tertaru tenbng komprH melala*an penggOlongan konputer berdasarkan tigal hal:
dab yang diolah, fttgguninq kapasib{ukunnnya, Mn genensinya.

Berdasarftan Data Yang Diolah

1.

2.
3,

Komputer Analog
l(wnputer Digital
Komputer Hybrid

Bedmarkan Penggunannya
1. l(omputer Untuk TuJuan Khusus (SFial Puryoce Omputer)
2. l(omprrter UntukTtduan Umum (General Purpose6mputer)
Berdasarkan lGpasitas dan Ulorannya
1. l0mp.rter Mikro (Micro Computer)
2. lGmputer Mini (Mini ComPuter)

3. Ksmputer Kecil (Small ComPubr)
4. lGmputer Menengah (Medium Computer)
5. t6mputer Besar (Large Computer)
6, Komputer SuPer (SuPr Compuhr)
Berdasarkan GenerasinYa

1.
2.
3.

l

i-ro'u.

Komputer Genemsi Pertama (19'16-1959)
Komputer Generasi Kdua (1959-$e)
Komg-fter Generasi Ketiga (196+1970)

E
+

f,snputer Generasi Keempat (I979-sekarang)
t<omruer Generasi Kelima

5.

L
Komputer
gffiSiitem
komputer dapat digunakan unfuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem

yang dlsebut dengan sistem komputer.

S@a

umum, sistem terdiri dari elemen-etemen yang saling berhubungan membentuk saht
untuk melakmnakan suau tuJuan pokok da* sifrem terseout.

lcsnn

TuFan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi
sehlngga
perlu dklukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari
Frangkat *erasinarAvare), perangfat fuiit
(frrrare), dan bninware

hrdngkat keras adatah penlatan komputer ihJ sendiri, perangkat lunak adalah program yang
p"ti$h-perintah unhrk melakukan pros tertentq dan- bninware adalah manusta yang

I

FS

Effi6t

di dalam mengoperasikan serta merqgahrr Sstem konrputer.

I

I
a

I

tGfiga ehmen sistem komputer tersebut harus sallng berhubungan dan
membentuk satu kesatuan.
FerarElclt keras tanpa perangkat lunak tidak afan Oerarti afu-aq, hanya berupa
benda mati.
lc*ra perangkat keras dan lunak juga ffiak dapat berfungsi'jifa tiObf ada'manusia
yang
rnengoperasikannya.

3, Sbukhrr & Fungsi Komputer

T*9t

komputer didefinisikan sehgai caftrcrn dari tiap komponen saling terkait. Struktur

sebuah komputer secaft! sederhana, dapat digambarlon dalam diagram
blok

A00nE&8[JS

fungsi komputer didefinisikan sebagai oper:asi masing-masing komponen sebagai
strtrKur. Adapun fungsi dari masirg-masfng komponen dalam Jrum,rAi atr.s adalah
sebagai berikut:

$frukan
bagian dari
a)

Input Device (Alat lrlasukan)
Adalah perangkat keras komputer yang befirngsi sebagai alat untuk memasukan
data atau
perintah ke dalam lomputer

b) Ougut Device (Alat Keluaran)
Adalah perangkat
feras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai
hasil pengolahan dah. Keluaran dapat berupa hard-copy
fte kertas), soa-copy fte
monitor), ataupun berupa $Jara.

I
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c) I/O Porb
Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan
input dan output di atas terhubung melalui port ini.

d)

CPU

(&ntral Procssing Unit)

CPU merupakan otak sistem komputer, dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaifu:
AtU (Arithmetical Logical Unit) sebryai pwat pengdah data, dan CU (OonBol Unit) sebagai

pangontrol kerja komputer.

e) ilemori
Memori terbagi menjadi dua hgian yaitu memori intemal dan memori ekstemal. Memori
intemal berupa RAM (Random Access Memory) png beffungsi untuk menyimpan program
png kita olah untuk sementara waKu, dan ROM (Read Only Memory) yaiU memori yang
haya bisa dibaca dan hrguna sebagai pen@ia informasi pada saat lomputer perhma

loli dinplakan.

Ilata Bus
Adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. lGrena pada
suahr saat teftentu masing-masing salunn hanp dapat memba$ra 1 bit data, maka
jumlah saluran menerftulon jumlah bit png dapat ditransfer pada suahr saal Lebar data
bus ini menentulon kinerja sistem secra keseluruhan. Sifatnya bHirectional, artinya CPU
dapat membaca dan menirma data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas &

16,32, abu 64 jalur paralel.

s) Addrcss Bus

Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer dab.

Pada

jalur ini, CPU akan

mengirimkan alarnat rnemori yang akan dihrlis atau

dibaca.Address bus biasanya terdiri ahs 16,24,24, atau 32 jalur paralel.

h)

4.

Control Bus
C.,srfrol Bus digunakan untuk merpontrol penggunaan serta aksm ke Data Bus dan
Address Bus. Terdiri atas 4 rmpai 10 jalur Fralel.

Pengenalian Satuan Dalam Komputer

Aspek-aspek teknis dalam si#m komputer yarg sringkali melibatkan stuan-s&ran yang bersibt
spesifik dan untuk menrudahlon pemahaman terhdap satuan-safuan )ang digunakan.

a)

BrL Byte, dll
Sisfem komputer bekerja aEs dasar bihngnn biner. Yang disebut dengan bilangan biner
adalah bilangan yang harrya mengenal digit 0 dan atau hanla ada dua digit png
dipakai. Pada sistem maternatika, bilangan seperti ini disebut dengn bilangan berbasis 2.
nilai 0 abu 1 biasa dlsebut dengan "binary d,giY. Pada sistem komputer, digit 0 unUk
menyatakan "Tidak ada" dan dlgit 1 meny&kan "Ada'

I

Sebuah bilangan berapapun dapat dirryatakan dengan sederetan digit
Sebagai contoh

0 dan digit

1.

:

10000010 adalah bilangan biner yang mergandung 8 digit dan identik dnegan bilangan
130 dalam sistem bilngan yang umum kita paloi (disebut slstem desimal atau sistem
bilangan berbasis 10).

Deretan 8 bit seperti 1frXn010 biasa disebut dengan byte. Didalam sistem
komputer sebuah byte dapat digunakan untuk menyimpan sebuah karaKer
Supaya komputer bisa memahami bahwa suatu deretan 8 bit tertenfu berarti A
dan bulon G, sementara I bit png lain berarfi tanda x dan bukan angka 5, terdpat suahr
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tffir

OO

kode yang telah ditetapkan. Standar yang umum digunakan hanya berupa

mrcdan

ASCII

@rc fixEnM Binary Md Decimal Interclnnge Ce) merupkan sbndar png
U eh Iill bhun 1950 dan nrenggunal<an I bit untak settap *ode. SiaMar ini dite$abtt
nainfnme, bik produk IBI{ maugtn yang tidak
*WP
AgI (Annrican ffindard @e for Informafun Interchange) dikembanglan oleh AtrtSI
FAt lbtitxpl Sbndar* Insfr:htb). Pda prlcernbangan selanjuhya, banpk komputer yang
ffit t@tt 8 bit AffII digunakan pa tunsmisi dab, rc, dan fufunpa Jenis kompttu
tlgzz
S*ran

Jumlah

h

Elruivalen

Kebrangan

*

8 bir

untuk menyimpan sehmh karaKer

&

1024 byte

awalPC hanya memiliki memod sebear

rgfi/E

1024 kilobyte

memori

ffiE

1024 megabyte

W

1024 gigabyte

PC pada saat

ini bed<isar antara

6,N0

kilobyte

*256

megabyte

ukurcn hard dlsk yang digunakan paa berkisar antara Z0
gigabyte

-

40

database yang sangat besar

f) Sfiran lf,aktu
kpffin komputer dalam mempr$es sebuah insfruksi sangaflah tinggi. Orde waktu yang
sebuah instrnksi jauh dibawah
rnengeBhui berbagai satuan waKu.

Brtalran untuk mengerjakan

liilya

1 detik. Oleh karena itu,

perlu

sahran waktu

S*ran

Ekuivalen

lfidetik

U1.000 detik

}{sodetik

Ul.000.000 detik

i tfrodetik
P*oe*ik

I
g

Vr.000.000.000 detik
Ul.000.000.000.000 detik

c) Satuan Frekuensi

t
t

freh^ensi diukur dengan satran Hertz. Frekuensi berarti jumlah siklus dalam satr.r detik. 1 Herts
berafti bahwa dalam satu detik terbenhrk sebuah sildus. Ukuran kkuensi yang lebih besar yaiht
ldloherE dan megaherE. I kilohertz (KHz) = 1000
(Hz) dan 1 Megahertz (MHz) = 1000
ktbhertz

1.

d)

n
m

ln
A

NI

I

ffi.

Sistem Komputer
lGrnputer merupalon bagian dari sistem informali dan merupakan peranglot keras. Sebagal
sbuah sistem, komputer tersusun atas sejumlah komponen. Umumnya komponen-komponen
&hm sebuah mikokomputer (PC) dibagi nrenjadi :
Unit pemroses pusat atau yang dikenaldengan sebutan CPU (Centul Proc*ing llnitl
Peranti Masukan (Input Device)
PeranU Keluaran (Output Device)
MemoriUbma (Main Memory)

-

Peranti penyimpan sekunder

INFOI(AM Nomor ll / Th. ll I September / 06

5.

Media Penyimpanan (Itlemori) Elcternal

Memori ekstemal adalah peranglGt keras untuk rnelakukan operasi penulisan, pembacaan dan
penyimpanan dab, di luar komponen uhma )rang telah dlsebutkan di abs. Contoh dari memori

eksfiernal adalah flopry disk, harddislq cd-rom, dvd.

Hampir semua memori ek*emal fdng hnlak dipakai belalongan ini berbenhrk disklpiringan
sehiryga operasi data dilakulon dengan perplhrcn piringan tersebuL Dari perputaran ini. dikenal
safuan rotasi piringan yang disebut RPM (RotaUon Per Minute). Makin cepat prputaran, wa6u
akses pun semakin cepat namu makin bear juga hkanan terhadap piringan sehingga makin besar
panas yang dihasilkan.

Unfuk media berkapasitas
3600 RPM Pre-IDE
52OO RPM IDE

-

-

.

-

54m RPM

Ear

dikenal beberapa sibm yang ukuran RPM nya sebagai berikut

:

rDrySr

72W RPM IDE/SCSI
10000 RPM

scsr

Setiap memori eksternal memiliki alat baca dan tulls yang disebut had (Wda harddisk) dan side
(pada floppy). Tiap piringan memiliki dua sisi hedl$de, yaitu sisi 0 dan sisf 1. Setiap head/side
dib€i menjadi lingkaran lingkaran konsen0is prg disebut tuck Kumpulan Uack yang sama dari
seluruh head yang ada disebut qlh&n Suatu uad< dibagi lagi menjadi daerahdaerah lebih kecil

rcrB disebut

wton

Floppy Dick
Floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari 2 ukuran yaitu 5.25" dan 3.5" yang

masing masing memiliki 2 tipe lopasitas Double Density (DD) dan High Demity (HD).
Floppy disk 5.25'kapasibasnya adalah 360 l(Ir)des (unhrk DD) dan 1.2 Mbytes (untuk HD).

Sedangkan floppy disk 3.5" kapasitasnp 72A Kcltfiff (unhrk DD) dan ntuk HD). Kapasitas yang
dapat dihmpung oleh floppy disk memang cendemng kecil, apalagi jilo dibandingkan dengan
kebutuhan transfer dan penyimpanan data yarg makin lama makin besar. Floppy dislihanp dapat
menyimpan file teks, karena ketertatasan kapasihas. Walaupun demikian, penulisan pada floppy
disk dapat dilakukan berulangiulang, walaupun memakan waKu yang relatif lama.

ZIP Drive
Keterbatasan kapasitas pada floppy disk mendorcrq lahimya teknologi baru yang disebut dengan
Iomega Zp Drive. Perangkat ini terdiri dari floppy drive dan carffidgefuppy ktrusus, yang mampu
menampung samapai hampir 100M8 data. lumlah ini jdm memungkinkan unhrk menampung ftle
muhimedia dan grafik (biasanya berukuran mega q/hs), yang sebelumrrya tidak dimurEkiht<an
untuk disimpan dalam floppy disk.

Harddisk
Harddisk memiliki komponen-komponen
rangkaian penguat, DSP (digibl signal
arm

rnobrantaller.

:

pirlngan lqan (plattel), heaQ rargloian eleKronik,
chip memory, konektor, spindte, dan actuator

prwfl,

lGpasitas harddisk bermacam-maclm, mulai dari ukuran Mbytes sampai dengan Gbytes. Ukuran
kapasitas yang $ngat besar ini sangat nrenguntungkan dalam hal perryimpanan data. 5;grert
halnya floppy disk dan Iomega Zip dnve, harddisk jugn dapat menangani penulisan berulang kali
dengan kecepatan yang relatif jauh lebih epat dibandingkan dengan floppy disk Tapi sayangnlra,
terdapat kendala dalam segi motrilitas, karena untuk memindah-mindahlon harddisk berarti harus
rnembongkar CFU (harddisk tersimpan di dalam CPU). Ternyata, kendala ini telah dapat diatasi
dengan adanya konsep Remouable Harddisk Hardsik dibenUk berupa cartridge, yang dipasang
pada removable rack yang terambung pada povrcrsupplaydan kabel data IDE Interfacenya.

E
CD'ROI'l
Mulai tahun 1983,.sistem.-penyimpanan.data
di optical
mulai diperkenalkan dengran
diluncurkannya Digital..Audid ompa* Disc. sedr-Gi
ial
rnutai
bertembangtah teknotogt
peonrimpnan pada optical disc.
clRoM terbuat dan
(ptyarfuta@.dan dilapisipermukaan yang sangat reflektif
*pefti alumunium. Informasi]*fin
direlcm'Fra. a{riar
tubang-tubang mikroskopis pada
pennukaan yang reflelcif. Prms
inidilakukan
m"ngdn;kan
laser yang berintensitas tinggi.
+qqt
knnukaan png berrubang ini kemr.dian oirapisid*r
bodi o".ning.
Informasi dibaca deryan menggunaran raser ulrinteniitas
renoarr )ang menyinari lapimn
befrg Ersebut sementara -motor fi;mutar disc Intensttas
laser Ersebut berubah setelah
magenai lubang-lubang tersebut kemudian tercffeksika;
oan oio*"toi oletr ioiosensor yang
lenrudian dikonversi meniaOi data digital.
Penulisan daa pada cF'RoM
dapat dilakukan sekali saJa. walaupun demikian,
oilial disk ini rnemiliki.. keunggulanhanya
cj,t
r*F ,*bii6.' Bentuknyayang kecit dan ilpis
rerntdahkannla untuk dibam-tam. Kapasftas-penvimnun.rnlr.
p.rn orkup besar, yaitu 6s0
sehingga ,r*.,i1ini^biasanya olgirnal6n'rnd,[ il*v,rpu,i
datadab sekati urtis sala,
intuller, fite tagu (mp3),
frrym data statik lainnya.

dir

*d.i

ttr'
-tt

gE, (Digitat Vercatite Disc)
Dt'D adalah generasi lanjutari dari teknologi penyimpanan
dengan menggunakan media opticat
DVD memiliki lopasuas yang

(&.

Fuh lebih besar daripada cD-RoM bima, yaitu mencapai 9

Teknolooi DVD ini sekarang banyak dimanfaatlon secam
luas oleh perumhaan muslk dan
sehiigga meniaoirannvl;fi.t produk elektronik png paffng
diminau datam kurun
3 tahun sejak dipe*enamanpertam-a faf.
Fe.rkembangan teknobgi D\lD-RoM
?!{l teblh cepat dibandingkan ceRoM. lx DV]RoM
mmgkinkan rata-rata transfer data 1.321-r'lels
derEa; rat -r.a busttraMer tZMBls.

3-Bt
Sr

DYO'dlive

sp€ed

11,08 F4bps
ue"1$ FI$p$
{2.64 tr'tBlct
44.5f !{tps
f5.28 fiiBls!
5$"4S 3{bps
f6.6{I S{BJ*}
66"4S [r+b#$
(7"93 fiB/s}
8S.64 F,rbps

1x

f!-17 il*n/Gt

2l(

4x
5x

6x
thr

Hfrt

nE

f1O"S7 fi*Bie}

lahr

11*,SS s+bp*
f13.fr MEial

16x

177"2,S

bear

wD

MhF€

tr21.r-? *fFhfe\

cache (memori

&pat ditakukan.

E6drmter*t

*tr rate

&ftrral
spEsd

9x

8x*tGx

1$x

2.0x*24x

.SGx

34x*32x

4Sx

2*x*32x

5Sx

24x-Strx

7tx

33x-40x

SSx

3tx*4Ox

l4itx

32x*4fix

butrel yang dimiliki DvlRoM, semakin cepat penyaluran

$D

data

menvediakan
'dan
fypgt )rang dapat dtulis satu l€li ataupun lebih, yang disebut dengan
DVD.
memiliki o mao-m vlrsl, laitu : DleR for General, hanla
sekali penulisan
fur Authoring, hanya reLali punrrisan ovilur'1, dapat
oiiulis berulang l(ali DVD-RW, ctapat

huaoc

[D*

DaB r?te
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dthrlis berulang kali DVD+RW, dapat ditulis berulang loli DVD+R, hanya sekali penulisan Setiap
versi DVD recorder dapat membaca DVD-ROM disc, tetapi memerlukan jenis disc yang berbeda
untuk melakukan pembacaan.
Kompatibilatas antara jenis recorder dengan jenis disc dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.

Yb

DV[},
Rriilfr|

lff u*ir
unit

rmd

mad

y rrads

IM

Peranti pengingat sekr.rnder terdiri dad semua peralatan yang dapat digunakan untuk rnenyimpan
data secara Frmanen dan sewaktu-waktu dapt dibaca kembali

6,

lGmunikasi Data

Kemajuan teknologi komunikasi sekarang mernpunpi pengaruh pada pe*embangan pengolahan
d&. Data dari satu tempat dapat kirim ke tempat lain dengan alat telekomunikasi. UnUk Data

yang menggunakan komputer, pengiriman data menggunakan sistem tmnsmisi elektronik,
b'nsanya disebr:t dengan i$ilah komunikasi data (dab communication\. Di dalam sistem
komunikasi, istilah jaringan (netwarllt digunakan bila paling sedikit dua atau lebih alat-alat
dihubunglon satu dengan )ang lainnya.
Untuk mengkomunikasikan data dari sahl tempat ke tempat yang lain, Uga elemen sistem
harus tersedia, yaitu sumber data (surce), mdia tansmisi (Transmision ndtA yang membawa
data png dikirim dari sumber data ke elemen ketiga yaitu penerima (rueivefl.

a)

iledia Transmisi Data

'
-

Media transrnisipng dapat digunakary
l(apasitas channel hansrnisi,
lipe dari channel transmisi,
l(ode transmisi yang digunalan,
Mode transmisi,

Transrnisi data merupakan proses pngiriman daE dari satu sumber ke penerima data. Untuk
dapat mengetahui tentang tansmisi data lebih lengkap, maka perlu diketahui beberapa hal yang
berhubungan dengan proses ini. Hal tersebut menyangkut :

5,.
*

'-'+-o**

E
probkd,

- nnilganan kesalahan Uansmisi.
rhpa meda trangmisi gapat oigunakan se@ai drannel (ialur/kanal) transmisi atau canier dari
!P tq.mtitt*, tidak
9qryt berupa Iorel maupun radiasi edktromagneuk Bita sumber data dan
terlalu jauh dan odlup .,"a-yrng ior.ifirr. oip.iligunakan
Frakrya
IT"T"
t..bet
FtE'ar media hnfl,:jny.:

.

rauel oapat b"rtdurk i.u"i t"rugE biasa yang digunakan pada
@adal cable (lobel koa0 aau riuer oxi"ii"iirt optir.j. Kabel
koa< merupakan tobet yang
dengan mdH yang lunak dan qreyqunvai uigtit tr.ansmisi
data yang tebih tinggi
ehngnn r1u9] oidsa.tetapl leoitr nnhal sertangkan kabel serat
optik dibuat ctari serabutkaca (optica! fibers) yang tiprs dengan Aameteiseoesar
diameter rambut manusia. tGbel
sirnunpun)rai tceoqa-n p6ngiriman iata sampairo mli rcoin besar dari
kabet
ffia sumber data dan penerima oaa 5alatoya cutup jaun, kanal komunGsikoax.
data berupa
radiitsi elelGo.magnefik yang dipandrton'metalui-ro.r.
terbut<a, yang dapat berupa

EDaL

ln*s
!!l!T
:!q!
rila
frng milco (microwau4, *stein *ryry t*lttrcMl ahu sistem rilr:r {taw system).
mang merupaFT geroni6ang raolo t'rki.ns fr;r;i y;;; dipancarkan dari sah.r stasiun ke
prp laln. sifiat fumanca# ffi @ombaru ,firro" iobuh tineof-sight, yaitu
tidak boleh
ffit&
misalnya
-f
adanya gedung€aqg.ryng.srd bukit-bukit atau gunung{unung.
Elunq
Gdombang mikro biasanya oigunilcn qn[Ia.f-1ifix yang
dekat sirja. untuk jarak png
E han'us digunakan.stalqn t l'tvrang berpral:3oGpai-id
rcoiut
r. sfiid;6y dipertukan
kE utuk memperkuat sinrcliang oiteri,ira oari stasiin rclay seuetumnla
dan meneruskannya
tsstafun relay berikuffirya.

.

Karena gelombang mikro tidak boleh terhalang mafa
untuk jarak-jarak yang jauh
sistem satelit. satetit akan meneriml rinyal
oii,iri, dari stasiun gelombang mikro
r"ig
dan mengirimlonnla kembali ke sfiasiun hdt
6r,9 lainnya. s"t tit tirfrngsi sebagai
rdryrcng letaknya di luarangkasa,

Qu&n
c hrI

lftn
f) fapastas Kanal Transmisi
Hrifl't (tebar band). menunjuklcan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit
#rr png dinyatakan dalam satuan bits'per seaond (oprl aa, characters per seconcl (cps).
Bandwih denga.n satuanrrya bns.1!u .pu ,Lnvatakan ukuran
oaii-rapaitas kanal
ffii, h"rlon ukuran kecqatan. Tmnimisi
9qq o"rEin,ir,*, 1000 bps tidak dapat dikatakan
rm

epat dari transmisi dati dengan ,kuran 209 bes,i&p ouprt oiraaran
uarrra'r"uff banyak
rang dapat dikirimkan @a siur unit uarcu t.ffir-Gauii.
l€msitas atau transftr
?te (ulgkat peqrelunn) iau 6auo rate dari kanat hanmisi dapat
Qilottgkan dalam narrowbard channel,-voie miro gnrirre[ wiieoano channet.
Nanoaband channel atau subvoioe gra& cfrannd mlrupat<an
kanal transmisi dengan
y.ng rendah, berkisar dari so-joo 6ps. Biar transris
L,*t
nanow band channel tebih
tebpi biaya rata-rata per Htnya lebih'marral'd*g.; urrgkat kemilpuan-l"rrlrlru,
yung

cta

n
F

I,
h

f,
tn

B

Sf
H,

voie

Hwidth
bp&

band channela}u yoice grade channel-merupakan kanalFansmisiyang
mempunyai
lebih besar dibandingkan o6ngan nanowband channel, yang
berkisar dari 300 -

wideband channel atau broad band channeladalah kanal
transmisi yang digunaton untuk
bps. secara umum transmisi
aata dengan kanal ini
sHrt mahal, ufrpi oira ap"*itrd6n uiuv. per bitnya
akan tebih murah
dan kemungkinan

trllsrnisi volume data yang besar dengan na.nowi.affr

ft
TI

500

Erpiiilra

ksala-han transmiii-recir. :irui ErEpon
,arar jauh menggunakan kanat
yaitu menggunakan media lobel koax
ofil*m
di dasar ahu gelombang miko
r.ng
atar sistem satelit.

tftban4

c)

Kanal Transmisi
gdrTipechannel
transrniti.Fryt

.*empunlai tipe transmisi satu arah (one way tarnsmision).
trasrnisi dua arah berganHan (either
way f,ansmision) aEu uansmisi dua irah reni,.,w (both

transrnission).

way
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Tipe transmisi satu arah nerupakan kanaltransrnisiyang hanya dapat membawa informasi
data dalam bentuk mtu arah saja, Udak bisa bolak-balik Siaran radio atau televisi merupakan
conbh dari transmisi dari arah, yaih.t sinpl png dikirimkan dari shsiun pemancar hanya dapat
diterima oleh pesawat penangkap siaran, tetapl pesawat penangkap siaran tidak dapat
mengirimkan informasi balik ke stasiun pernancar. Pengiriman data dari sahr komputer ke
komputer lain yang searah (komputer y,arg sahr sebagai pengirim dan komputer yang lainnya
sebagai penerima) merupakan ontofr transmisi sat.r arah.
Tipe transmisi dua arah bergnntian (tlvo wry transmission atau half duplex) merupakan
kanal hnnsmisi dimana informasi data dapat menglir dalam dua arah yang bergantian (safu arah
dalam suatu saat tertentu), piht bila saEr mengirimkan, yang lain sebagai penerima dan
sebaliknya, tidak bisa serenbk. Dergan trangni$ dua arah bergantian maka dapat mengirim dan
menerima dah.
Walkie-talkie merupakan contoh dari transmisi dua arah bergantian, yaitu dapat
menderryadon atau berbicara secan bergantian.
Tipe transmisi dua arah sercntak (bottt-uay trarsmission atau fulldupler) merupakan
kanaldimana informasi datr dapat nrengalir dalam dua arah secara serentak (dapat mengirim dan
menerima data pada saat bersamaan). Komunilosi lerrvat telepon merupakan contoh dari transmisi
dm arah serentak, yaitu dapat berbicara seloligus rnenderparkan apa yang sedang diucapkan
oleh lawan bicara.

d)

Perangkat Keras Komunikasi Data
seffi alat input-outrnt, pemro*s, dan penyimpanan sekunder,
dalam sistem komunilosi data dipedukan bberapa perangkat keras lainnya, antara lain berupa

Selain perangkat keras utanB,
modem.

Umumnya jalur tranxnisi menyalur*an data dalam bentuk data analog, sedang dah yang
dihasillon oleh sumber pengirim berten&rk data digital. Suatu alat yang disebut
modulatordemodulator (disinglGt rnodem) digunalon untrk merubah data dari bentuk digital ke
benhrk analog dan sebaliknya.

e)

KonsepXaringan

Jaringan adalah suatu set perangkat keras dan lunak didalam suatu sistem yang memiliki suatu
aturan teftentu yang mengatur seluruh aKivitas dan perilaku anggota-anggotanya dalam

mdakukan suatr aKivitas.

Safu komputer yang te*oneksi ke jadngan menJadi satu node dari jaringan tersebut
Selain yang bukan komputer juga dapat menjadi rmde sepanjang mereka dapat berkomunikasi
melaluijaringan, dengan rnengirim dan npnerima datanya terhadap node-node yang lain. Istilah

"hosfl secctrc umum diartikan sebagai kompder yang terkoneksi ke Jaringan yang dapat
mernberilon layanan jaringan (network seruice).
Data yang dikirimlon dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan dibawa oleh
mdium jaringan. Medium yang banyak digunakan adalah Ethemet, tennazuk juga Token Ring,
FDDI (Fiber Distributed Data Interface; medium yang rnenggunakan serat optik) dan Apple's

tocalTalk

D

l(omponen,Iaringan

Komponen dari suatu Jaringan adalah node dan link Node adalah titik yang dapat menerima input
data ke dalam jaringan atau menghasilkan ffrput informasi atau kedua{uanya.
Node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya, atau suatu FC atau
komputer miko sampai komputer yang ralaasa atau mdem. Sedangkan link adalah kanal atau
jalur transmisi untuk arus informa$ atau data diantara node. Unk dapat berupa kabel, sistem
gelombang mikro, laser, atau sistem satelil
Jaringan yang masing-masing node tedetak di lokasi yang berjauhan satu dengan yang

lainnla dan menggunakan linlg berupa jalur tansmisi jarak jauh disebut dengan jaringan
ek$emal. Sedangkan jaringan yang masing-masing node terpisah dalam jarak yang lokal dan
merggunakan link berupa Jalur transrnisi lobel dsebut sebagaijaringan lolol atau LAN (lokal area
network).
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@

liEat

lomnflqi data kompubr, protokol mengatur bagimana sebuah kompuhr
cnFn komputer lain. Dalam jariryan lomputer dJpat menggunakan banyak
?hld
EEp agar dua buah komputer dapat nerrorirunira;t-ft4;a,ry.-"#ru
gfrtd
)arg

sama.

fXr? $rrrrnBion Conbol Protocoflntemet Probcd)

adalah seketompok protokol yang
rtsrfas ffi konputer di intemet lGmputer-koriprrter
png terhibung ke intdmet
reCtgan protokolini.
rEE r:rpBmalon probkolyang sama, rcitu TCP/IP, perbedaan jenis komputer dan
masahh, sehingga jika sebuah komputer menggunakari protokol
!!ld ffi rneniad
tt:fttng
brgrung ke intemet, man Xomputer terseOdt dapat befrubungan'dengan

rC Hran

hrmi rnanapun.

:H.hiEnn
rnddtsirpan:
il' f,ts F b peer. Menurut model ini, sefiap host dapat menawarkan layanan ke peer lain dan
EEnntril @anan dari peer lain. Model ini iocok untuk jaringin tecif. windows fur
!p gqp
nrenggunaicn model ini.
=t CIeG/Sens.
l E
Model ini memisahkan secara jelas, mana yang dapat memberikan tayanan
,lln$n

-rf
Gtt
tr
lEr

(senrcr) dan mana yang hanya menerima layanan (Ai"-O.'re0"*p" rorputlr dF
Sgai sen€r yang memberikan segala sumberdaya (iesource; dari jaringan: printer,
sah.nan dan lain{ain kepada komputer lain png t6rkoneksi ke
laringin ya.rirg oerfungsi
di:nL Unhrk dapat bertomunikasi antara server dan client iOan-Aiairtafi merelia;
menggunakan aplikasi jaringan yang disebut server program dan, sementara clieni
dient progmm unfuk ber*omunikasi dengan seryer program pada server.

-tgEal@n

[ ffitrrlaringan I Topologi
dTukord dengan topologi jaringan adalah susunan fisik bagimana node-node saling
I.
&trgkan.
m

l-

!

I

t

qla bpologi yang digunakan, yaitu:

: Ethernet. Ethemet menggunaan satr kawat (kabe} yang berfungsi sebagai
rnedum untuk mentransmi$lon daA, Node yang menipafan 'Uaiian dart
5aringin
Ctiilrgl<an seluruhnya ke kabel tersebul noOinoOe yang tefiubunlran mengiiim
ian
Pen?ima data iaringan melalui kabel sebagai pembara sinyal dan melihat apafan OaA
ToPologi Bus

Ersebut dihrjukan buat dirinya.

h

t,

5

m

lGuntungan

19

ilr
ilr
EA

-

Hematkabel
tayout kabel sederhana
Mudah dikembangkan
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lGrugian

-

2.

Defieksi dan isolasi kesalahan sangat kecil

lGpadabn lalu lintas
Ela salah satu client rusalt maka jaringan tidak bisa betfungsi.
D{perlukan repeater untuk jarak jauh
Topologi ring: IBM Token ring. Metode token-ring (sering disebut ring saja) adalah cara
rnenghubungkan kompuEr sehingga berbentuk ring (lingkaran). Sefiap simpul mempunyai
firEkatan yang sama. Jaringan akan disebut se@ai loop, data dikirimkan kesetiap simpul dan
setiap informasi yang diterima simpul diperilca alamatnya apakah data ifu untuknya atau
bukan, Salah satu node dihubungkan dengnn node yang ada didepan dan dibelakangnya
sefiingga membentuk ring. Setiap node merdapat giliran menggunakan jaringan dengan
nrengirimlon "token". Node yang mendapat giliran dapat mengirimkan data dan node lain
meneriima data, serta melihat apakah data dihljukan kepadanya. Bila dihrjukan buat dirinya,
dabpun disimpan, bila tidak dab diteruslon ke tde didepannya.

lGunhrngan

-

Hernat Kabel

Kerugian
Pel€ kesalahan

-

Pengembangan jaringan lebih kaku

Topobgi Star atau Hub. Kontrol terpusat, semua link harus melovati pusat yang menyalurkan
data tersebut kesemua $mpul abu client rcng dipilihnp. Simpul pusat dinamakan stasium
primer atau seryer dan lainnya dinamakan sbsiun sekunder atau client seryer. Setelah
hubungan jaringan dimulai oleh seruer maka setiap client server seunKu-waktu dapat
nrenggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Susunan
atau skema dari topologi ini mirip sebuah binhng. Topologi ini memiliki satu hub pusat dari
nmna data ditransmisilon ke seluruh node dalam jaringan. Skema ini mempunyai kelebihan
dibanding dua skema sebelumnya, yaitu bila Erjadi kerusakan pada kabel tidak membawa
dampak bagi seluruh node, tapi hanya nde yang bersangkutan saja sehingga aKivitas
jaringan Udak terganggu secara total. Ini berbeda dengnn skema bus atau ring, dimana bila
terjadi kerusakan pada kabel berakibat pada seluruh jarirgan.

r
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Iantungan

-

Paling fleksibel
Fsnasangan/perubahan stasiun sangat mudah dan tidak rnergganggu bagian
Jaringan lain

l(ontrolterpusat

lGrnudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan

l(snudahaan pengelolaan jaringan

Eugian

D

Boros l<abel
Pedu penanganan khusus

foned Erpusat

(HUB)

jedielenen kritis

Fasilitasfaringan

Ee0enpa fasilitas dalam jaringan komputer png dapat digunakan, antara lain sharing, mapping
itE net (browsing dan surat elektronik).
Sharing digunakan untuk mengakses zumber daya yang terdapat pada server atau suah.r
wlctation sehingga sumber daya ini bisa diakses olcfr lvo'isation tainnyi dalam suatu jaringan.
9nter daya ini bisa berupa printer, direlGori, drive, CDROM, dsb. Untuk selanjutnyi, Oitam-suO
pembahasan ini, work$tion akan disehrt se@El lompuier.
Dalam melakukan sharing perlu dibedakan komputer source dan komputer destination.
Komprter source merupakan komputer yang merniliki sumber daya yang ai<an diakses oleh
hrnputer lainrya, sedangkan komputer ddinaUon merupalon kombut6r frng aton mengakses

-

H

an

ln

Hr
pat

HI
bri
En
rra

bs
tila

I

unberdaya.

.

Mapping berfungsi untuk memetakan suah,r direKori pada seruer/workstation yang
Ehubung melaluijaringan sedemikian sehirgga drcktori tersebut seolah-olah menjadi drive lokal.
Mlsalnya komputer B mengambil data dari komruter A, rckni direktori oet dengan caru mapping,
s$irgga direKori oet pada komputer B seolahdah menjadi zuatu drive lokal, yiknidrive O:i.'

Untuk selanjutnya, komputer A disebut source, semenbra komputer B disebut destination.
It'lapping hanya bisa dilakukan dengan syarat kedrn kompuEr (destinaiion dan source)
terhubung

rnehlui$rin-gan, dan direktori pada komputer source di-sharing.
Fasilitas lain png saat ini sangat poprler adalah intemet Intemet mulai hrkembang pada
tahun 1969, yang pada awalrrya dikenal seUagai "intemetrnorking' yaitu hubungan tcomputei
Oari
si*m yang berbeda-beda, termasuk jaringan dari sistem }ang be-rb6da pula.
Istilah Internet mulai resmi dikenal pada tahun 1980-an dengan mutai didefinisikannya
pryt"rq TCP/P yang mengatur semua yang berlolban dengan intemetl Dengan kata lain intemet
adalah jaringan dari jaringan kompnter di dunia dari berbagai macam sistem-yang terkoneksi
satu
sama lain dan melewatkan informasidari satu jaringnn ke jaringan-jaringan
aOa
di
dunia
ini
lanf
dapat berkomunikasi. Iltemet brovvser (di$ngl6t sebagai Urornserlaoaiirr
yang
lunak
deraigkai
dEunakan unhrk mengakses intemet.
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Browser-browset

Fng serhg digugkan

diantaranya adalah

@

Ne&ape l,lavigator dari

NeEcape C,oryoration dan lrtremet Explorer dari Microsoft. Su-rat elektnonik (electronic mail atau email) rnerupakan cara pengiriman surat atau pesan se6n ehl0onis.
E-mail telah mengubah cara'can porgiriman srat konvenslonal nrenjadi tebih cepat dan

@at l€rena

dengan e-mail han}a memfuhrhkan waktu dalam hihrngan derif

pesan kepada seseorang.

untut

nrengirim

E;mai! sangat cocok dtgunakan unhrk korespor&nsi antara teman, kolega dan lain-lain
tidak
banyak menggunakan formalibs, bahkan jll<a ldta baru mengenil orarfo hwat e-mail.
)frlng
Format alamat e-mail adalah trser_id@donrain, dimana user_id adatah nama yang dllunalon untuk
login ke prov'rder (user-id) yang dapat ditentukan serdi4 sedangkan donraiir nientinlukt<an nama
domain dari provider.

7.

Orgnnisasi PDE

qtmrk organisasi )ang kecil, unit PDE te*adarp hanra berupa seorang pegawai yang mengurusi
dari pemasulon data, pembuatan program, *mpa! ke pon6angrian Tabofun. dlhrt organisas
yarE besar, unit ini berupa sebuah bagian atau drytienren ying mei'riliki kepala
hgiin atau
manaier

a)

Tugne

krconll

1. Operator,

2.

PDE

mengoperasilon komluter dan peralatan pendukung, yang ber6rgas

menghidupkan peralatan-peralatan kompuer.

Analis Sistem, berfirgas se@ai antarmr{o antara pemakai infurmasi dengan sistem

informasi, dan bertanggurg jawab nrenaprnahkan kebutrhan pemakai menlaOi sebuah
rarr€ngan basis data dan aplika$
3. knrogram Aplikasi, beru.gas nrenrfuat suahl aplllo$ yang dipakai $$em inftnnrasi.

4. Analis Pemrcgram, bertugas sebagd pernrogram oan s6ta6ts'sebagai analis,mJ,
5. Pemrygram sisEm, monpurryai
ktrusus yaitu rnembrit progru, yung

tEq

berhubungan dengna operasi internal komputer dan perf6ral
t5, Administrator Bas&s Dab, bertanggurE
Ja,vab terhadap struktur data dalam bmis data
png d'lgunakan dalam organisasi.
7. Tekniei Komuniki Data, bertanggurg tsr^trb terhadap masalah komunikasi data
dan

L

jaringan komputer.

Teknisi perawabn sisEm, bertanggurE j,awab terhadap kelangsungan
perangkat keras

operasi

9. Webmaster, personil yang belbrEgung Jarvab terhadap halaman web yang dimiliki oleh
orgnnisasi.

l0.Auditor PDE,

bertanggung jawab nremdikan batrwa $sfiem informasi yang berbasis
komputer memenuhi aTavaztr akuntan$ dan pengauditan sehingga keamanan dah
dalam sistem terBmin.

B.

Kesimpulan

sisErn informasi terdiri dari komponen-komponen png disebut sebagai berikut :
a. Blok Masukary mewakiliki data yang masuk ke dalam sistem-informasi, yang
dapat berupa

dokumen{okumen dasar.
Bbk Model, blok ini terdiri dari komHnasi- prrcdur, logika, dan model matematik yang
akan memanipulasi OgF.l.ng Ersimpan di bmis Oata Oenlan caft!
l,rang sudah tertenhr
png diingilon untuk dikeluarkan.
c. Blok Keluaran, keltnran yang merupakan infurmmi yang berkuialitas dan dokumenhsi
png berguna unhrk semua tinglotan manaj,emen serasemua pemakai sistem.
d. BlokTeknologi, merupakan tod box dalam sistem informasi.
e. Blok Basis data, merupakan kumpulan data yarE saling berkaitan dan berhubungan
satu
dengan yang lainnya.
b.
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f.

ri

Blok Kendali, pengendalian perlu dirarrcarg dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-

!*l

!-

@

lrqng dapat merusak sistem dicegah dan bila terlanjur ter;aii maka kesalahan-

kesalahan dapat dengan cepat diata$.
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krsonil dalam pengembangan &operrci sistem informasi

St

safu komponen sistem informasi adalah manusia. Sumber daya manusia yang menjadi
Enponen sistem info_rmasi sesungEuhnf dapat menajdi dr.ra, yaitu peniat<ai akhir dan spesiafin
Ilmakai Akhir (end-user), disebut juga klien adalah orandiang memakai sistem informasi atau
iftrmasa yang dihasilkan oleh sistem informa$. Dalam inganisasi, pemakai intemal dapat
Cdasifilosikan menjadi :
Saf

- Hanajer tingkat rendah
- lGnajer Ungkat menengah
- Itlanaier tingkat atas
- Fdcrra berpengetahun (knodedge worker)
tcialb Teknologi Infomasi, adalah orang yang berhnggung jawab erhadap ketangsungan
dan pengembangan sistem informasi. Oepremen Vrng membawahi sistem informasi
E"e.i
fti nama Pengolahan Data elektronik.
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