
PENGETAHUAN DASAR KOMPUTER

1. Konsep Komputer

Dari  beberapa  pendapat  tentang  definisi  komputer,  maka  yang  disebut  dengan 

komputer  adalah  perangkat  elektronik  yang  dapat  menerima  masukan  (input),  dan 

selanjutnya  melakukan  pengolahan  (process)  untuk  menghasilkan  keluaran  (output) 

berupa  informasi.  Maka  perangkat  utama  untuk  melakukan  tindakan  tersebut  juga 

terdiri  atas  perangkat  masukan  (input  devices),  perangkat  proses  (process  devices), 

perangkat keluaran (output devices), yang ditambah dengan perangkat penyimpanan 

data atau informasi (storage devices).

1.1. Sistem Komputer

Untuk  mewujudkan  konsepsi  komputer  sebagai  pengolah  data  agar 

menghasilkan suatu informasi,  maka diperlukan  sistem komputer  (computer  

system) yang elemennya terdiri dari hardware, software dan brainware. Ketiga 

elemen sistem tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan 

yang saling mendukung untuk bekerja sama. Hardware tidak akan berfungsi 

apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya.  Dan keduanya tidak akan 

bermanfaat apabila tidak ada manusia (brainware) yang mengoperasikan dan 

mengendalikan.

• Perangkat keras (hardware) : Perangkat yang secara fisik terlihat dan bisa diraba atau 

dipegang. Contoh monitor, CPU, keyboard, dan lainnya.

• Perangkat lunak (software) : Program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan 

pengolahan  data.  Contoh  :  Sistem  Operasi  Windows  dan  Linux,  Bahasa  Program 

Pascal dan Visual Basic, Packet Microsoft Office, dan lain sebagainya.

• Brainware : manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer



1.2. Teknologi Informasi

Sebenarnya istilah Teknologi Informasi (TI) atau Information Technology (IT) 

yang  populer  saat  ini  adalah  bagian  dari  mata  rantai  panjang  dari 

perkembangan  istilah  dalam  dunia  Sistem  Informasi  (SI)  atau  Information 

System (IS).

Oxford  English  Dictionary (OED2)  edisi  ke-2,  mendefinisikan  Teknologi 

Informasi  adalah  hardware  dan  software,  dan  bisa  termasuk  di  dalamnya 

jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.

Jadi pada intinya istilah Teknologi Informasi (Information Technology  – IT) 

adalah  teknologi  yang  memanfaatkan  komputer  sebagai  perangkat  utama 

untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat.

Pengolahan  data  dengan  komputer  tersebut  juga  dikenal  dengan  istilah 

Pengolahan  Data  Elektronik  (Electronic  Data  Processing –  EDP),  yang 

didefinisikan  sebagai  proses  manipulasi  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih 

berguna berupa informasi dengan menggunakan komputer. Data merupakan 

objek  yang  belum  dan  akan  dilakukan  penolahan  yang  sifatnya  masih 

“mentah”.  Sedangkan Informasi  adalah data  yang telah terolah dan sifatnya 

menjadi data lain yang bermanfaat yang biasa disebut informasi.

1.3. Ilmu Komputer

Ilmu  Komputer  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  berisi  tentang  teori, 

metodologi,  desain  dan  implementasinya,  yang  berhubungan  dengan 

komputasi,  komputer,  dan  algoritmanya  dalam perspektif  software  maupun 

hardware. 

2. Struktur Komputer

Struktur  komputer  didefinisikan  sebagai  cara-cara  dari  tiap-tiap  komponen  yang 

menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen komputer disusun sesuai 



dengan  alur-alur  bus  yang  mengalirkan  data,  alamat,  dan  mengendalikan  antar 

komponen tersebut. Struktur komputer dapat digambarkan sebagai berikut. 

3. Manfaat Komputer

Kita  dapat  memanfaatkan komputer  dengan  beragam cara  mulai  sebagai  alat  bantu 

menulis,  menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu sampai analisis 

data  hasil  penelitian  maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian 

masalah-masalah ilmiah, bisnis, mengendalikan mesin industri, bahkan mengendalikan 

pesawat  ruang  angkasa.  Tujuan  pengunaan  komputer  adalah  agar  setiap  data  yang 

diolah dapat dihasilkan informasi yang cepat, akurat, informatif, dan efisien.

• Bidang  Pendidikan  :  e-library,  e-book,  e-learning,  teleconference atau  video  

conference, edutainment.

Teknologi informasi yaitu komputer sekarang sudah masuk didalam dunia pendidikan. 

Bahkan murid – murid taman kanak-kanak sudah menggunakan komputer sebagai alat 

bantu  dalam  proses  belajar.  Sekarang  banyak  tersedia  paket-paket  program  untuk 

membantu  didalam  bidang  pendidikan.  Misalnya  paket  program  untuk  membantu 

didalam mempelajari matematika, biologi, bahasa inggris dan lain sebagainya. Metode 

belajar dengan mempergunakan komputer cukup efektip bagi anak – anak, karena cukup 

menarik



• Bidang Industri dan Manufactur :  Computer Aided Manufacture (CAM),  Computer  

Aided Design (CAD).

• Bidang Bisnis dan Perbankan : ATM (Anjungan Tunai Mandiri /  Automatic Teller  

Machine), mengembangkan Layanan Dengan Telepon, Internet Banking.

Dibidang perbankan, teknologi informasi dipergunakan untuk menghasilkan informasi 

bagi pihak manajemen bank sendiri  dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada 

pihak nasabah bank.

• Bidang Teknik dan Ilmu Pengetahuan:

Komputer digunakan untuk pengolahan data pada aplikasi teknik karena kecepatan 

dan ketepatannya 

Komputer memudahkan menyelesaikan perhitungan2 yang sulit  dan rumit dalam 

waktu yang cepat 

Penerapan komputer juga memudahkan dalam penelitian dan riset pengembangan 

yang berbahaya jika dilakukan oleh manusia dan yg membutuhkan biaya yang besar 

dengan bantuan simulasi komputer. 

 Contoh penerapan dalam bidang teknik dan ilmu pengetahuan : 

o Para ahli nuklir dapat membuat model rekator nuklir pd layer komputer tdk perlu 

membuat model sebenarnya (menghindari biaya dan resiko bahaya nuklir) 

o Para  ahli  kimia  dapat  menggunakan  komputer  untuk  membuat  model-model 

molekul dan melihat reaksi kimia melalui simulasi dalam pencampuran masing2 

molekul. 

o Ahli  geologi  menggunakan  komputer  untuk  mempelarai  keadaan  tanah  serta 

countour dari suatu daerah. 

o Para ahli perancangan bentuk misalnya perancangan tata ruang, mobil,arsitektur 

bangunan  /  rumah,  menggunakan  aplikasi  dari  computer  aided  design  (CAD), 

program software yg sering digunakan adalah AUTOCAD. 



o Perjalanan ke ruang angkasa yg memerlukan ribuan pekerjaan mendetail sangat 

dimudahkan  dengan  bantuan  komputer  dimana  pengawasan  dapat  dilakukan 

melalui control di stasiun bumi maupun yg ada dalam pesawat. 

o Untuk melakukan pengolahan data penelitian,  khususnya analisis  data statistic, 

aplikasi komputer pengolahan data sangat memudahkan para peneliti/pengguna 

• Bidang Penerbangan dan Kemiliteran :

Digunakan untuk mengatur jadwal penerbangan dan mengatur system pemesanan 

tiket. 

Dengan bantuan  komputer,  pelayanan  dan  pengaturan jadwal  penerbangan  akan 

lebih cepat dan tepat. 

• Bidang  Kedokteran  :  Dibidang  kedokteran,  komputer  banyak  digunakan  pada 

klinik-klinik dan rumah sakit – rumah sakit untuk membantu para dokter mendiagnosa 

penyakit dan menemukan obat yang tepat.

Dengan  memasukkan  gejala-gejala  penyakit  dari  pasien  ke  komputer,  dokter  akan 

segera mendapatkan hasil dari jenis penyakit pasien dan dapat menemukan obatnya.

Komputer mulai dipergunakan untuk menganalisa organ tubuh manusia bagian dalam 

yang sulit untuk dilihat

• Bidang Kriminalitas

Komputer  dapat  menghasilkan  statistik  kriminalitas  disuatu  daerah,  sehingga  dapat 

membantu pengaturan patroli yang diperlukan. Suatu program komputer yang canggih 

telah dikembangkan dengan namaCrime Analyisis Supprot System. Program ini dapat 

mengidentifikasikan suatu daerah yang kemungkinan akan terjadi kriminalitas

Polisi  dapat  menggunakan komputer  untuk  mempelajari  suatu  fakta  dan  mengambil 

keputusan  dengan  tepat  dan  cepat.  Misalnya  fakta  nomer  mobil  yang  melakukan 



pelanggaran yang sudah diketahui, dengan mempergunakan komputer, dengan segera 

informasi mengenai mobil tersebut akan muncul dilayar komputer.

• Bidang Entertainment dan Permainan

Penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam penyajian informasi. 

Dalam dunia  pertelivisian dan perfilman,  komputer  digunakan dalam pembuatan 

film-film yang  memerlukan  animasi  khusus,  misalnya  film kartun  maupun yang 

memerlukan efek-efek khusus. 

Paket-paket  aplikasi  untuk  animasi  dan  efek  merupakan  program2  yang  sering 

digunakan dalam pembuatan animasi dan efek2 tersebut 

Dalam bidang permainan, penggunaan komputer digunakan untuk mengisi waktu 

senggang dengan program-program permainan (game) yang bermacam-macam. Saat 

ini program2 permainan game telah dibuat dan banyak ditemui di pasaran dengan 

berbagai permainan 

• Bidang Komunikasi Jaringan (Internet)

• Bidang Pemerintahan

4. Kemampuan Komputer

Kecepatan dan  ketepatan dalam mengolah data  dan menghasilkan informasi  adalah 

kemampuan  utama  yang  dimiliki  komputer.  Selain  itu  kemampuan  kapasitas 

penyimpanan data dalam memori atau simpanan luar seperti harddisk saat ini terjadi 

peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. 

Kemampuan  komputer  tidak  bisa  menggantikan  kemampuan  manusia,  namun 

komputer sangat berarti bagi manusia untuk membantu aktivitasnya, meskipun dalam 

perkembangannya ke depan komputer akan memiliki kemampuan yang lebih baik dari 

sekarang.



5. Karakteristik Komputer

• Komputer tidak mempunyai perasaan atau emosi

• Komputer mampu menyimpan data yang besar dan dalam waktu yang lama, dan jika 

data tersebut diperlukan bisa diambil sewaktu-waktu.

• Komputer  bisa  melakukan  pengurutan  dan  pencarian  dalam  waktu  yang  singkat 

dalam hitungan detik bahkan milidetik meskipun jumlah data sangat besar.

• Komputer mampu mengolah data perhitungan yang besar dengan cepat dan akurat.

• Komputer juga mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar 

dalam waktu yang cepat.

Selain  memiliki  keunggulan-keunggulan  seperti  disebutkan  di  atas,  sebenarnya 

komputer juga memiliki beberapa keterbatasan atau kekurangan, yaitu :

• Komputer tidak bisa berfikir secara dinamis seperti manusia.

• Pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia, sehingga 

banyak timbul penganguran.

• Data yang tersimpan dalam komputer memiliki risiko yang lebih tinggi.

• Terjadinya pemalsuan transaksi seperti di perbankan dan pembobolan kartu kredit.


