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Materi yang akan dibahas:

� Apa itu komputer
� Alasan mengapa kita harus belajar Komputer

� Peranan Komputer dalam masyarakat Informasi

� Peranan komputer dalam peningkatan kemampuan manusia

� Komponen-komponen Sistem komputer

� Satuan kecepatan komputer

� Satuan kapasitas memori komputer

� Pengolahan Data Secara Elektronik

� Expanded Data Processing Cycle

Komputer Dalam 
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WHAT IS THE COMPUTER ?

C O M P U T E R

AMPUTAR

COMPUTE
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Komputer merupakan suatu rangkaian
peralatan elektronik yang bekerja bersama-
sama.

Komputer merupakan mesin yang bekerja
secara otomatis.

Komputer adalah alat pengolah data menjadi
informasi melalui proses tertentu.

Komputer merupakan rangkaian peralatan
elektronik yang bekerja bersama-sama dapat
melakukan rangkaian pekerjaan secara
otomatis melalui instruksi/program yang
diberikan kepadanya.
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Alasan mengapa kita harus belajar Komputer

Karena keahlian komputer merupakan standar keahlian minimal

yang harus dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan daya

saing di pasar tenaga kerja dalam masyarakat informasi.

Peranan Komputer Dalam Masyarakat di Era Informasi

Dalam masyarakat informasi keputusan yang diambil saat ini

memerlukan lebih banyak informasi dibandingkan dengan waktu

lalu.

Tugas komputer yaitu menyimpan, mengakses, memanipulasi dan

mentransfer data/informasi.

Dengan tugasnya, komputer dalam masyarakat di era informasi

berperan dalam bidang:

�Pendidikan              

�Permesinan  

�Kemiliteran�Kedokteran

�Perindustrian 

�Kesempatan kerja 

�Bisnis

�Hiburan
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Peran Komputer
�Pendidikan              

Pendidikan yang anda peroleh belum lengkap tanpa 

mempelajari sesuatu tentang komputer.
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�Kedokteran 
Dibidang kedokteran komputer membantu dari mendiagnosa 

penyakit sampai dengan pemantauan pasien.

�Permesinan dan Arsitektur (Perancangan)

Dibidang perancangan, komputer membantu merancang suatu 

produk.
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�Perindustrian
Di bidang industri, komputer membantu mengontrol segala sesuatu 

yang vital di pabrik.

�Kemiliteran
Hampir setiap pengembangan komputer kebanyakan diawali untuk 

kepentingan militer, selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan 

sipil.
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�Meningkatkan Kesempatan Kerja 
Mengerti menggunakan komputer akan membantu an-da untuk 

mampu bersaing di pasar tenaga kerja. 

Komputer membantu anda dalam melakukan peker-jaan lebih 

baik dan efisien

�Meningkatkan Produktifitas
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�Menigkatkan Kemampuan Manusia

Dibidang SDM komputer meningkatkan efisiensi dan mengatasi 

pekerjaan yang sulit dilakukan
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�Hiburan 

�Bisnis

Komputer membantu anda dalam melakukan pekerjaan lebih baik 

dan efisien.

Setiap perusahaan besar atau kecil menggunakan per-alatan 

pengolah informasi ini untuk mengotomatisasi-kan setiap aspek 

bisnis di perusahaan.
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KOMPONEN-KOMPONEN KOMPUTER

1. HARDWARE

2. SOFTWARE

3. BRAINWARE
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SATUAN WAKTU KECEPATAN PROSES KOMPUTER

Satuan Waktu Kecepatan

millisecond (ms) ribuan operasi perdetik (1/1.000)

microsecond (us) juta operasi perdetik (1/1.000.000)

nanosecond (ns) milyard operasi perdetik (1/1.000.000.000)

picosecond (ps) trilyun operasi perdetik (1/1.000.000.000.000)
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SATUAN KAPASITAS MEMORI KOMPUTER

Satuan Memori Kapasitas

1 Byte 8 bit atau 1 karakter

1 KB (Kilobyte) 1.024 byte 

1 MB (Megabyte) 1.024 KB atau 1.048.576 byte

1 GB (Gigabyte) 1.024 MB atau 1.048.576 KB 

atau 1.073.741.824 byte

1 Terabit 1.099.511.627.776 bit atau 

137.438.953.472 byte.
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PENGOLAHAN DATA SECARA ELEKTRONIK

INPUT PROCESS OUTPUT

Data diperoleh 
dari sumber 
data serta 

dimasukkan ke 
komputer 

melalui input 
device. 

Misalnya : 
Keyboard

Diproses 
oleh otak 
komputer

CPU

KONSEP

-Secondary Memory
-Kerangka Laporan

Hasil 
pengolahan 
dikeluarkan 
melalui 
output 
device
Misal : 
monitor, 
printer.

DISTRIBUTION

USER
S

ORIGINATION
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EXPANDED DATA PROCESSING CYCLE

INPUT PROCESS OUTPUT

Data diperoleh 
dari sumber 
data serta 

dimasukkan ke 
komputer 

melalui input 
device. 

Misalnya : 
Keyboard

Diproses 
oleh otak 
komputer

CPU

KONSEP

-Secondary Memory
-Kerangka Laporan

Hasil 
pengolahan 
dikeluarkan 
melalui 
output 
device
Misal : 
monitor, 
printer.

DISTRIBUTION

USER
S

ORIGINATION
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