
KOMPUTER & SISTEM ANTAR 

ORGANISASI 

1. Evolusi Dalam Ukuran 

2. Arsitektur Komputer 

3. Komponen Komputer (hardware dan software) 

4. Sistem Antar Organisasi 

5. Pertukaran Data Elektronik 



.: DEFINISI ORGANISASI KOMPUTER 

 Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit  
 operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi 

arsitektural 
 
  
   Misal : Control signals, interfaces, memory technology 



 .: DEFINISI ARSITEKTUR KOMPUTER 

Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut – 

atribut yang mempunyai dampak langsung pada 

eksekusi logis sebuah program.[William Stalling] 

 Misal : Set Instruksi, jumlah bit yang digunakan 

untuk penyajian  data, mekanisme I/O, teknik 

pengalamantan (addressing techniques). 

 



.: ORGANISASI VS ARSITEKTUR 

 Ilustrasi, perbedaan antara arsitektur dan 
organisasi, pabrik komputer menawarkan 
sekelompok model komputer, yang semuanya 
memiliki arsitektur yang sama tetapi dengan 
organisasi yang berbeda. 

 

 Akibatnya, model – model yang berbeda akan 
memiliki harga dan karakteristik kinerja yang 
berbeda. Selain itu suatu arsitektur dapat 
bertahan selama bertahun – tahun dan meliputi 
sejumlah model komputer yang berbeda, namun 
organisasinya dapat berubah – ubah sesuai 
seiring dengan perkembangan teknologi. 



.: APA ITU KOMPUTER ? 

 Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu Computare yang  artinya 
menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. 
 
 definisi komputer :sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja 
sama, dapat menerima data (input), mengolah data (proses) dan 
memberikan informasi (output) serta terkoordinasi dibawah kontrol 
program yang tersimpan di memorinya. 
 
 Semua komputer memiliki 4 fungsi: 

•Pengolahan data - Data processing 
•Penyimpanan data - Data storage 
•Pemindahan data - Data movement 
•Kendali - Control 

 



STRUKTUR DAN FUNGSI KOMPUTER 



PENJELASAN 

fungsi komputer didefinisikan sebagai 
operasi masing-masing komponen sebagai 
bagian dari struktur. Adapun fungsi dari 
masing-masing komponen dalam struktur 
di atas adalah sebagai berikut:  

 
1. Input Device (Alat Masukan)  
Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi 
sebagai alat untuk memasukan data atau perintah ke 
dalam komputer. Contoh : keyboard 
 
2. Output Device (Alat Keluaran)  
Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi 
untuk menampilkan keluaran sebagai hasil 
pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard-copy 
(ke kertas), soft-copy (ke monitor), ataupun berupa 
suara.  
 



3. I/O Ports  
Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim 
data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas 
terhubung melalui port ini.  
 
4. 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.  
 
5. Memori  
Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal 
dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM (Random 
Access  Memory) yang berfungsi untuk menyimpan 
program yang kita olah 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.  
 
 
.  
 



6. Data Bus  
Adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam 
sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-
masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka 
jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat 
ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan 
kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, 
artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui 
data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 
jalur paralel.  
 
7. Address Bus  
Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun 
tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan 
mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. 
 
8. Control Bus  
Control Bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta 
akses ke Data Bus dan Address Bus. Terdiri atas 4 sampai 10 
jalur paralel.  
 
 



.: EVOLUSI KOMPUTER :. 

KOMPUTER GENERASI PERTAMA (1941) 

 

 Pemicu Perang Dunia II 

 Penggunaan Vacum Tube & instruksi menggunakan 
bahasa mesin 

 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) : 18000 
tabung, 30 ton. 

 

 

 

 



  KOMPUTER GENERASI KEDUA (1948) 

 

 Menggunakan Transistor ( IBM 1401 ) 

 Sudah memiliki SO , program , media penyimpan (disket) 

 Munculnya COBOL , FORTRAN 

 Software house, programmer, analyst 

 Pemanfaatan pada skala industri 

 



KOMPUTER GENERASI KETIGA (1958) 

 

 penggunaan IC (Integrated Circuit ) 

 mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam 
sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa  

 munculnya chip semikonduktor : gabungan banyak IC 
dalam 1 chip yang dapat diprogram sesui dengan kebutuhan 

 

 

 



KOMPUTER GENERASI KEEMPAT  (1980) 

Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran sirkuit dan 
komponen-komponen elektrik.  

 

 Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip.  

Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip 
tunggal.  

 Mikroprosesor : penggabungan seluruh komponen komputer ( CPU , memori, kendali 
I/O) dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. 

 Munculnya PC  



KOMPUTER GENERASI KELIMA 

Sudah tidak berorientasi pada kecepatan 

atau ukuran fisik, namun lebih 

menonjolkan performance Artificial 

Intelegence 

Patern recognation, bioinformatika 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Sistem : 

 

 Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Informasi : 

 Informasi itu sendiri adalah hasil pengolahan data yang 

memberikan arti dan manfaat. Sumber informasi itu adalah data. 

Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. 

 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Sistem Informasi : 

  

 Sistem Informasi itu sendiri adalah Sebuah sistem yang menerima sumber 

daya data sebagai input dan memprosesnya ke dalam produk informasi 

sebagai outputnya. 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Sistem Informasi menurut Laudon & Gordon : 

 

 Sistem Informasi adalah bagian dari Organisasi (Laudon & Laudon, 2012). 

Dari perspektif bisnis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

teknologi informasi yang berorientasi solusi untuk tantangan organisasi dan 

manajemen. Interaksi antara unit organisasi TI dan unit lainnya merupakan 

penentu utama dari keberhasilan organisasi (Gordon & Gordon, 2011). 

 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Organisasi : 

 

 Penyusunan dan  pengaturan bagian – bagian hingga menjadi suatu 

kesatuan, Susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan 

kesatuan yang teratur , Gabungan kerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

 Istilah 'sistem informasi' dan 'teknologi informasi' telah menjadi begitu 

terhubung satu sama lain bahwa mereka sering digunakan bergantian untuk 

arti yang sama. Hubungan antara teknologi informasi dan struktur organisasi 

menjadi lebih dan lebih rumit karena lingkungan cepat berubah TI serta 

turbulensi lingkungan yang dihadapi banyak organisasi (Earl, 1996).  



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Ex : Perusahaan 

 Sistem Informasi secara umum mempunyai beberapa peranan 

dalam perusahaan, diantaranya sebagai berikut:  

1. Minimize risk 

2. Reduce costs 

3. Add Value 

4. Create new realities 

 

 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Minimize risk 

 

 Setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan factorfaktor 

keuangan. Pada umumnya risiko berasal dari ketidakpastian dalam 

berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada diluar 

control perusahaan.. 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Reduce costs 

 

 Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai 

usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Add Value 

 

 Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk 

menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari 

penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan . 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Create new realities 

 

 Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan 

pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena 

bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya.  

 



PERANAN SISTEM INFORMASI DIDALAM SEBUAH ORGANISASI 

Keuntunguan : 

 

1. Yang tadinya manual menjadi otomatis. 

2. Waktu mengerjakan yang lebih cepat dengan adanya IT. 

3. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. 

4. Dengan penerapan teknologi IT kita akan dapat 

menghemat baiaya promosi dan pemasaran. 

 

 

 



EDI (PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK) 

Pertukaran data elektronik (electronik data 
interchange/EDI) adalah pertukaran langsung 
dokumen-dokumen bisnis dari komputer ke 
komputer, seperti order pembelian dan order 
penjualan. 

 

Manfaat EDI: 

 Mengurangi biaya bahan habis pakai. 

 Mengurangi tingkat kesalahan karena sedikinya 
orang yang terlibat dalam pemasukan data. 

 Mempercepat memenuhi kelengkapan transaksi. 

 Meningkatkan keuntungan dari adanya peluang 

 mendapatkan bisnis baru 


