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Hardware

Bagian Input (Input Device)

Bagian Pengolah Utama dan Memori

Bagian Output (Output Device)

Bagian Komunikasi
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Bagian Input

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk 

memasukan data kedalam komputer

Keyboard biasanya digunakan untuk 

memasukan data dalam bentuk teks 

(ASCII) ke komputer. Sampai saat ini 

kegiatan mengetik masih tetap 

menggunakan keyboard, walaupun sudah 

mulai berkembang alat yang dapat 

mengenali suara (Voice recognition) 

sebagai pengganti keyboard 
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Mouse merupakan alat yang dapat 

digunakan sebagai pointer. Mouse 

digunakan untuk mempercepat 

perpindahan lokasi kursor dibandingkan 

bila menggunakan keyboard 

Scanner merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk memasukkan data dalam 

bentuk image (Gambar).
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Kamera digital (digital camera) merupakan 

alat yang dapat digunakan untuk 

menyimpan data gambar. Kamera digital 

tidak menggunakan klise tetapi 

menggunakan disk memori

Kamera (Video Camera) ini digunakan 

untuk menyimpan data gambar yang dapat 

bergerak juga bersuara 
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Touch screen tidak berbeda dengan layar 

monitor biasa, yang membedakannya 

adalah touch screen dapat menggunakan 

telunjuk untuk memilih sesuatu yang ada 

dilayar. 

Optical Code Recognition merupakan 

contoh dari peralatan yang digunakan 

untuk membaca barcode 
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Removable disk dapat menyimpan data 

sampai dengan 100 MB, alat ini sama 

fungsinya dengan floopy disk hanya saja 

kapasitasnya lebih besar

CD ROM maupun DVD ROM hanya dapat 

dibaca. Agar data dapat masuk kedalam 

CD ROM maka sebelumnya data tersebut 

harus direkam ke dalam CDR melalui CD 

Writer. CDR hanya dapat diisi data satu 

kali dan setelah data itu dimasukan maka 

CDR tadi menjadi CDROM. 
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Bagian Pengolah Utama dan Memori

Prosesor

Prosesor atau CPU merupakan jantungnya sistem komputer, tapi 

walaupun demikian processor ini tidak akan memberikan manfaat 

tanpa komponen pendukung lainnya 

Prosesor ini kemampuannnya berkembang sangat cepat, setiap tahun pasti 

ada versi baru dari prosessor. Saat ini perusahaan penghasil prosesor sudah 

mulai banyak misalnya Intel, IBM, Motorola, AMD dan Cyric
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Berkut ini adalah contoh-contoh prosesor:
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Secara konseptual CPU memiliki 3 komponen:

- Aritmetic and Logical Unit (ALU)

- Control Unit

- Register

Memori (Memory)

Memori sebagai tempat penyimpanan, pada dasarnya dapat dibagi 

menjdi dua bagian:

- Memori Utama (Primary memory)

- Memori kedua atau tambahan (scondary memory)
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Bus

Bus merupakan kabel-kabel yang tersusun dengan rapih sekali dan digunakan 

sebagai menghubungkan antara CPU dengan primary storage. Bus digunakan 

untuk mentransfer data atau informasi dari memory ke berbagaimacam 

peralatan input, output atau dengan kata lain Bus merupakan suatu sirkuit yang 

digunakan sebagai jalur transformasi informasi antara dua atau lebih alat-alat 

dalam sistem komputer.

Cache Memory

Cache memory berfungsi sebagai bufer (media penyesuai) antara CPU yang 

berkecepatan tinggi dan memory yang memiliki kecepatan lebih rendah 
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Motherboard

Motherboard merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi 

sebagai tempat penampungan komponen-komponen pendukung suatu 

sistem komputer.

Driver Card merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi untuk 

memperluas kemampuan (ekspansion) suatu sistem komputer

Driver Card
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Bagian Output

Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

mengelurkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam 

peralatan output yang biasa digunakan disini yaitu:

Printer merupakan perlalatan yang 

digunakan untuk mengeluarkan 

informasi hasil pengolahan data ke 

kertas atau transparansi.
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Layar monitor sering pula disebut sebagai 

layar, monitor, Screen, Video display 

terminal atau video display unit (VDT) 

merupakan alat yang digunakan untuk 

menayangkan hasil pengolahan data atau 

informasi dalam bentuk visual

HMD merupakan alat yang digunakan 

untuk menayangkan hasil pengolahan data 

atau informasi dalam bentuk visual pada 

monitor yang ditempelkan di depan mata 
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LCD Projector merupakan alat yang 

digunakan untuk untuk menayangkan 

hasil pengolahan data atau informasi 

dengan cara memancarkannya atau 

memproyeksikan ke dinding atau 

bidang lainnya yang vertikal. 

Speaker merupakan alat yang 

digunakan untuk mengeluarkan hasil 

pengolahan data atau informasi dalam 

bentuk suara
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Bagian Komunikasi
Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang diperlukan 

untuk memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ada 

banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut :

Network Card Hub Modem

Pemancar Satelit VSAT


