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ELEKTRONIK DATA PROCESSING 

TEKNOLOGI KOMPUTER 

 

Alat Input : 

Alat input langsung : yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh 

CPU, tanpa lewat suatu media lainnya lagi 

 Keyboard : Alat Input berupa papan ketik yang berisi tombol huruf, 

angka, dan tombol khusus lainnya 

 Pointing device :Alat input yang dipergunakan untuk keperluan tertentu 

misalnya pembuatan grafik atau gambar, contohnya Mouse 

 Scanner : Alat yang digunakan untuk memasukkan gambar, grafik dan 

teks ke dalam memori komputer secara cepat dan mudah 

 Sensor : Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap 

data kejadian phisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan 

dimasukkan ke pengubah analog-to-digital converter yang berikutnya 

akan diproses oleh komputer. 

 

Alat masukan tidak langsung : input yang dimasukkan tidak langsung diproses 

oleh cpu, tetapi direkamkan terlebih dahulu ke suatu media machine readable 

form(Bentuk yang hanya bisa dibaca oleh komputer) yang berbentu simpanan 

lar(external memory) misalnya kartu plong, pita magnetik atau disk magnetik. 

 Key-to-card : Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang 

akan dipindahkan terlebih dahulu kedalam bentuk media punched 

card(kartu plong). Bila digunakan beberapa unit alat keypunch, maka 

dapat dilakukan pembagian tugas merubah data dari sumber data ke 

dalam bentuk kartu ploong. Kumpulan dari kartu plong. Selanjutnya 



Pertemuan 2 Tambahan SIM 

 2 

dapat dibacakan ke komputer untuk diproses melalui alat pembaca 

kartu(card Reader) 

 Key-to-tape : Alat ini memungkinkan operator untuk merekamkan data 

kemedia simpanan luar pita magnetik terlebih dahulu sebelum 

diproseskan ke CPU. Data yang tersimpan di pita magnetik, nantinya bila 

akan diproseskan ke CPU dapat dibacakan ke komputer lewat alat 

pembaca pita magnetik(tape reader atau tape drive) 

 Key-to-disk: seperti key to card atau key to tape, maka key to disk 

memungkinkan operator untuk merekamkan data terlebih dahulu ke 

media simpanan luar, dalam hal ini adalah disk magnetik, umunya dalam 

bentuk diskette. Data yang tersimpan di diskette, kemudian dapat 

dibacakan ke komputer untuk diproses oleh CPU melalui alat pengegrak 

disk(disk drive). Dengan semakin murahnya semakin komputer mikro, 

sekarang sebagai pengganti alat key to disk dapat dipergunakan komputer 

mikro. 

Alat pemrosesan 

 CPU : merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU 

terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali(control unit) dan Unit 

Arithmatika dan Logic(Aritmetic and Logical unit).  

 ALU(Aritmetic and Logical unit):Tugas utama ALU adalah melakukan 

semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan 

instruksi program. ALU melakukan operasi arithmatic dengan dasar 

pertambahan, sedang operasi arithmatika yang lainnya seperti 

pengurangan, perkalian dan pembagian dilakukan dengan dasar 

penjumlahan. Tugas lain ALU adalah melakukan keputusan dari operasi 

logika sesuai dengan instruksi program 
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 Memory/storage unit adalah tempat menampung atau tempat 

menyimpan data/program yang merupakan suatu ELECTRONIC FILING 

CABINET (hardware) dalam suatu sistem komputer 

 

Alat output  

 Hard copy device : berupa alat yang digunakan untuk mencetak 

tulisan(kata,angka,karakter khusus, dan simbol – simbol lain) serta 

image(Grafik atau gambar) pada media hard(Keras) seperti misalnya 

kertas. Atau film 

 Soft copy device : berupa alat yang digunakan untuk menampilkan 

tulisan(kata,angka,karakter khusu dan simbol-simbol lain), image(Grafik 

atau gambar) pada media soft(lunak) yang berupa signal elektronik 

 Drive device : berupa alat yang digunakan untuk menekan simbol dalam 

bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti mislanya 

disk magnetik atau tape magnetik, alat penggerak ini berfungsi ganda 

sebagai alat output juga sebagai alat input 

 

METODE PENGOLAHAN DATA, JARINGAN KOMPUTER & 

KOMUNIKASI DATA 

Pendahuluan 

Model dasar dalam komunikasi adalah pengiriman saluran dan penerima, dan 

model dasar ini dapat juga menunjukkan cara data dikomunikasikan melalui 

komputer yg disebut komunikasi data. Komunikasi data adalah : pergerakan 

data dan informasi yg dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan 

listrik atau elektromagnetik, kabel serat optik ( fiber optic cables) atau sinyal 

gelombang (microwave signal). 

Jenis-Jenis Jaringan 
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 Jaringan luas ( wan) 

Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah geografis 

yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN 

terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan 

program-program (aplikasi) pemakai. 

Sebenarnya terdapat banyak jaringan didunia ini, seringkali menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda . Orang yang 

terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan 

orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini 

memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kampatibel 

dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin 

yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan 

terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat 

lunaknya.  

Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan 

internet. 

 Jaringan setempat (Lan) 

Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik pribadi di dalam 

sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 

LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer 

pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik 

untuk memakai bersama sumberdaya (resouce, 

misalnya printer) dan saling bertukar informasi. 

 Jaringan Metropolitan ( man) 

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan versi LAN 

yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang 

sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan 
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yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. 

MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan 

dengan jaringan televisi kabel 

 Jaringan tanpa kabel  

Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komukasi yang 

tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya 

orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi 

walaupun sedang berada diatas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak 

jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin 

dibuat di dalam mobil atau pesawat. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah 

marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu 

memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan 

jaringan yang menggunakan kabel. 

 

Perangkat Keras Komunikasi 

 Terminal : alat komunikasi antara operator dengan komputer sehingga 

merupakan alat (device) yang melakukan fungsi input dan output 

 Terminal keyboard 

 Telepon tombol 

 Terminal titik penjualan 

 Terminal pengumpulan data 

 Terminal khusus 

 

Perangkat Keras Lain  

 Cluster control unit : bagian yang bertugas untuk mengontrol dan 

mengkoordinir keseluruhan sistem komputer dalam melakukan 
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pengolahan data, seperti : mengontrol cara kerja Input dan Output 

devices, pelaksanaan tugas ALU 

 Modem: Merubah data dari bentuk digital ke bentuk analog 

 Multiplexer : Suatu alat yang memungkinkan beberapa signal komunikasi 

menggunakan sebuah chanel transmisi bersama-sama. Tujuan digunakan 

mulplexer adalah untuk menghemat biaya transmisi. Bila beberapa 

terminal yang mempunyai kecepatan rendah berada jauh dari pusat 

komputer(central computer atau host computer) dan masing – masing 

terminal menggunakan sebuah chanel transimis kapasitas rendah sendiri – 

sendiri maka biaya transmisi secara keseluruhan akan mahal. Dengan 

digunaka multiplexer, signal data dari masing – masing terminal akan 

menggunakn channel transmisi kapasitas rendah dapat digabung menjadi 

satu dan bersama-sama dikirimkan melalu channel transmisi kapasitas 

tinggi( misalnya voice grade) sehingga lebih efisien(biaya total akan lebioh 

murah). 

 Saluran 

 

Perangkat Lunak Komunikasi Data 

 Perangkat lunak dalam host 

Host atau Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam 

network atau menghasilkan output informasi atau kedua-duanya. Node 

dapat  berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya, atau suatu PC 

atau Micro computer sampai mainframe computer yang raksasa atau 

modem atau multiplexer 

 Arsitektur client server 

 Midlle ware adalah sebuah paket program instan yang digunakan untuk 

menghubungkan dua program yang berbeda platforma atau 
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produk/vendor. Biasanya program middleware menyediakan layanan 

pesan (messaging services ) sehingga aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda 

itu dapat berkomunikasi. 

 Tanggung jawab sistem 

Suatu Strategi Komunikasi Data Baru (Intranet) 

Intranet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi namun beberapa hal 

yg dpt dijadikan dasar sbg dasar komunikasi yg baik : 

1. Manual kebijakan dan prosedur 

2. Informasi produk dan harga 

3. Informai pegawai 

4. Lowongan pekerjaan 

5. Dokumen yg memerlukan tanda tangan 

6. Jadwal dan kalender 

7. Akses ke data base 

8. Akses ke groupware 

 


