
Pertemuan Kedua 



Empat golongan besar alat pengolah data : 

 Peralatan manual 

 Menggunakan tenaga tangan manusia. 

 Peralatan Mekanik 

 Digerakkan dengan tangan secara manual. 

 Peralatan Mekanik Elektronik 

 Digerakkan secara otomatis oleh motor 
elektronik 

 Peralatan Elektronik 

 Peralatan yang bekerjanya secara elektronik 
penuh 



 Abacus muncul dan dianggap sebagai awal 
mula mesin komputasi. 

 Pada tahun 1642, Blaise menemukan 
kalkulator roda numerik. 

 Tahun 1694, Gottfred Wilhem von Leibniz 
membuat mesin yang dapat mengalikan. 

 Tahun 1820, CharlesXavier Thomas de 
Colmar menemukan mesin dengan empat 
fungsi aritmatik dasar, yaitu penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

 



 Tahun 1822, Charles Babbage menemukan  
mesin untuk perhitungan persamaan differensial. 

 Tahun 1832, Babbage dan Augusta Ada King 
membuat komputer general-purpose yang 
pertama, yang disebut Analytical Engine.   

 Tahun 1889, Herman Hollerith menemukan cara 
yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan 
denganTabulating Machine Company 

 Tahun 1931, Vannevar Bush membuat kalkulator 
untuk menyelesaikan persamaan differensial. 



Serangkaian mesin elektronik yang 
terdiri dari ribuan bahkan jutaan 
komponen yang dapat saling 
bekerja sama, membentuk sebuah 
sistem kerja yang rapi dan teliti. 

 

 Secara prinsip, komputer 
merupakan sebuah alat.  

 Membantu menyelesaikan 
pekerjaan manusia.  



Hardware  
Software  
Brainware 

 

 Software tersimpan dalam 
komputer.  

 Hardware peralatan yang 
membantu manusia.  

 Brainware mampu 
memanfaatkan fasilitas 
hardware dan software. 

 Konsep tri-tunggal. 



 Howard H. Aiken (1900-1973),  

 Kalkulator elektronik untuk US Navy, 
 berukuran panjang setengah lapangan 
 bola dan kabel sepanjang 500  mil. 

 Electronic Numerical Integrator and 
 Computer (ENIAC),  

 18.000 tabung vakum, 70.000 
 resistor, dan 5 juta titik solder. 

 Tahun 1945,  

 Electronic Discrete Variable Automatic 
 Computer (EDVAC). 

 



 Tahun 1951,  

 UNIVAC I (Universal Automatic 
 Computer I). 

 Ciri Komputer Generasi pertama : 

◦ Instruksi operasi spesifik suatu tugas 
tertentu. 

◦ “bahasa mesin” (machine language). 

◦ Penggunaan tube vacum dan silinder 
magnetik. 



 Tahun1956 Transistor digunakan dalam 
komputer. 

 Sprery-Rand membuat LARC. 

 Ciri Generasi Kedua : 

◦ bahasa assembly 

◦ Bahasa pemrograman Common 
Business-Oriented Language (COBOL)  

◦ Formula Translator (FORTRAN) 



 Tahun 1958, mengembangkan sirkuit 
terintegrasi (IC). 

 Semikonduktor dipadatkan dalam chip. 

 Penggunaan sistem operasi (operating 
system) memungkinkan kegiatan 
multiprogramming. 



 Large Scale Integration (LSI)  

 ratusan komponen dalam chip. 

 Very Large Scale Integration (VLSI)  

 ribuan komponen dalam chip. 

 Ultra-Large Scale Integration (ULSI) 
 jutaan komponen dalam chip. 

 Personal Computer (PC). 



Komputer memiliki suatu 
peralatan yang disebut 
sebagai: 

 Input device 

 Central Processing Unit 

 Output Device 

 External memory.  



  Peralatan yang bekerja di bawah kontrol 
program secara otomatis menerima, 
menyimpan dan memproses data untuk 
menghasilkan keluaran informasi. 

 





  Word Processor 
 Komputer tujuan pembuatan dokumen. 
  Home Computer 
 Penggunaan domestik (game/budget). 
  Personal Computer 

 Penggunaan perseorangan. 
  Workstation 

 Pembentuk jaringan. 
  Server 

 Menghubungkan dan mengatur. 


