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Perkembangan

Komputer

Materi yang akan dipelajari:
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KOMPONEN-KOMPONEN KOMPUTER

1. HARDWARE

2. SOFTWARE

3. BRAINWARE
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JENIS-JENIS KOMPUTER :

•MENURUT DATA YANG DIOLAH :
1. KOMPUTER DIGITAL
2. KOMPUTER ANALOG
3. KOMPUTER HYBRID

•MENURUT BIDANG MASALAH :
1. KOMPUTER SERBA GUNA (GENERAL PURPOSE)
2. KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN KHUSUS (SPECIAL PURPOSE)

•MENURUT KEMAMPUANNYA :
1. MICRO COMPUTER
2. MINI Computer
3. MAIMFRAME COMPUTER  
4. SUPER COMPUTER     

HARDWARE
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SOFTWARE

SOFTWARE adalah kumpulan dari perintah/instruksi program yang 
mengarahkan operasi hardware.

SOFTWARE

SYSTEM 
SOFTWARE

APPLICATION
SOFTWARE

OPERATING
SYSTEM

COMPILER
INTERPRETER

PACKAGE
SOFTWARE

TYLOR-MADE 
SOFTWARE

CONVENTIONAL UNCONVENTIONAL
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SYSTEM SOFTWARE berfungsi sebagai penghubung sistem pengkodean
manusia dengan mesin secara interaktif. System operasi yang umum
dipergunakan antara lain :
�DOS (Disk Operating System – dipakai oleh IBM)
�TOS (Tape Operating System)
�CP/M (Control Program for Microcomputer – Apple)
�dll.

APLICATION SOFTWARE merupakan program yang ditulis untuk
penggunaan individual.

PACKAGE SOFTWARE merupakan program yang diproduksi secara masal
dengan kegunaan yang luas/fleksibel.
Contoh :
�Word Processing dan Spelling Verification
�Electronic spreadsheet
�Data Base Management System
�Multifunction.

TYLOR-MADE SOFTWARE merupakan perangkat lunak yang dirancang
khusus untuk aplikasi tertentu (lebih spesifik dibanding dengan package
software).
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Untuk bisa membuat aplikasi khusus tersebut digunakan bahasa
pemrograman yang menggunakan bahasa tingkat tinggi (high language).

Contoh :

� COBOL Bidang Bisnis

� FORTRAN Aplikasi ilmiah dan teknik

� BASIC Aplikasi tertentu yang lebih umum.

B
R
A
I
N
W
A
R
E BRAINWARE atau LIFEWARE adalah unsur manusia yang paling

menentukan dalam proses pengolahan data.
�Operator
�Programmer
�EDP Supervisor
�System Analyst.
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Awal Perkembangan Komputer

Gambar diatas menunjukan bagaimana cara orang
berhitung pada masa 30.000 tahun yang lalu

Counting Board (gambar kiri) alat yang dibuat sekitar tiga
ribu tahun yang lalu ini, diang-gap sebagai dasar dalam

perkembangan ca-ra menghitung, tiap kolom papan
mewakili posisi digit, counting board adalah awal dari
Abacus/Shipoa/Soroban (gambar kanan) yang muncul di

akhir abad ke XVI
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Mesin Pertama

Pascaline (alat hitung Pascal) adalah digital hampir mirip
dengan Abacus

Gottfried Wilhelm Von Leibniz (1646-1716) membuat desain
kalkulator yang pertama untuk mengalikan dan membagi

seperti halnya penjumlahan dan pengurangan.

Punched Card (kartu berlubang) ditemukan pada abad ke 18,
yang diilhami dari seni membuat pola dalam menenun,

Punched card digunakan oleh perancang komputer modern
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Analytical engine (penyempurnaan dari difference engine)
merupakan dasar dari komputer modern

Herman Hollerith adalah pembuat mesin tabulasi punched

card secara elektronik pertama.

Hollerith bersama J.J. Watson merupakan pelopor

didirikannya IBM

Difference engine yang dibuat oleh Charles Babbage (1792-
1872) terbuat dari 6 roda pemutar yang dibuat dengan

menggunakan ‘The method of difference’.
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Era Komputer

Harvard Mark I adalah komputer pertama, dibuat oleh
Haward Aiken dengan dukungan dari swasta.

ENIAC adalah komputer pertama dengan kemampuannya
menggunakan program dan da-ta dalam bentuk angka-

angka.
ENIAC menggunakan saklar elektronik berupa tabung.
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Komputer IAS (gambar kanan) adalah komputer yang
digunakan untuk kepentingan umum dimana komputer ini

dapat pindah dari satu program ke program lainnya secara
oto-matis

Era komputer dimulai sejak diperkenalkannya komputer
UNIVAC yang diperkenalkan oleh Eckert dan Mauchly.

Sebelum proyek ENIAC selesai Von New-mann
merumuskan sebuah rencana pembuatan komputer baru

bersama Eckert dan Mauchly yang diberinama EDVAC
(Electronic Discrete Variable Automatic Computer).
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Empat Generasi Komputer

� Pertama (1951-1958) - menggunakan vacum tube 

(tabung)
� Kedua (1959-1964) - menggunakan Tran-sistor
� Ketiga (1965-1971) - menggunakan Integraterd Circuit

� Keempat (1971-sekarang) - menggunakan LSI (large 
scale integration) & VLSI (very large scale integration)

Software pertama yang dikembangkan adalah bahasa 
assembly

Komputer generasi pertama dimulai dari adanya UNIVAC I 
dan IBM 701 yang terdiri dari rangkaian tabung-tabung.
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Generasi kedua komputer ditandai dengan digunakannya
transistor.

Perkembangan penting pada komputer generasi kedua adalah:

� Digunakannya transistor
� Pembuatan memori dengan magnetic core

� Mulai dikembangkan magnetic disk

Memori (kiri) dan magnetik core (kanan) mulai
dikembangkan pada tahun 1950
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Memori berbentuk IC mulai berkembang pada tahun 1969

Komputer generasi ketiga tidak lagi merakit transistor dan
beberapa komponen lainnya kedalam Printed Circuit Board

(PCB) secara manual tetapi melalui industri mekanik yang
membuat komponen kecil yang terbuat dari silikon padat
dan berisi komponen-komponen komputer dan

penghubungnya.

Pada generasi ini, software berkembang menjadi lebih
modern dan jumlah bahasa tingkat tinggi mulai bertambah
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Pada generasi ke empat, komputer digunakan secara
individu baik dalam pekerjaan, di sekolah dan dirumah. Hal

ini terjadi karena perkembangan teknologi microprocessor
dan software yang mudah digunakan oleh pemakai

NoteBook

Large Scale integration (LSI) (1970) merupakan
perkembangan teknologi IC yang tadinya hanya berisi ratusan

transistor menjadi ribuan transistor. Pada pertengahan tahun
1970-an

Very large scale integration (VLSI) yang merupakan
perkembangan dari LSI digunakan untuk membuat

microprocessor (CPU Kompu-ter pribadi).


