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ELEMEN DASAR SISTEM KOMPUTER

A. Pemahaman Elemen Dasar Sistem Komputer

1. HARDWARE

Sebagaimana kita ketahui bahwa komputer adalah serangkaian peralatan

elektronik yang tergabung/terpadu dan bekerja secara bermacam-macam serta

terkoordinasi oleh suatu sistem operasi.

Seperangkat alat-alat elektronik ini adalah berupa mesin-mesin/komponen-

komponen yang secara lahiriah ada dan bisa dilihat, peralatan-

peralatan/komponen-komponen inilah yang kita sebut dengan 'COMPUTER

HARD-WERE'.

Dari uraian diatas maka Hardware dapat didefinisikan sebagai istilah umum

yang digunakan untuk mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik

dari komputer, bersama dengan peralatan yang digunakan dengan komputer.

Pada umumnya suatu kesatuan peralatan komputer haruslah terdiri minimal oleh

4 komponen yaitu:

- Input device

- Storage unit

- CPU (Central Processing Unit)

- Output device

Akhir-akhir ini kemajuan tekhnologi yang terus berkembang dan kebutuhan

orang akan informasi juga bertambah terutama dalam hal kecepatan

penyampaian informasi maka diperlukan suatu alat/komponen lain yang bisa
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menyampaikan data/informasi ke dan dari komputer kepada si pemohon secara

cepat pula.

Alat ini kita sebut dengan CCU (Communication Control Unit) yaitu suatu

peralatan yang berfungsi untuk memudahkan/memancarkan sinyal-sinyal

data/perintah dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu komputer lain

dengan jarak yang jauh sekali.

Dengan adanya alat ini maka umumnya komputer-komputer sekarang inipun

selalu melengkapi alat ini sebagai kesatuan sistem komputernya.

Jadi komponen yang membentuk suatu sistem komputer sekarang inipun

menjadi 5 komponen yaitu:

- Input device

- Storage Unit

- CPU

- Output

- CCU (Communication Control Unit)

KONFIGURASI SYSTEM KOMPUTER

Seperti telah disebutkan di atas, ke 5 komponen atau peralatan itulah yang

merupakan konfigurasi dari sitem komputer.

Konfigurasi sistem komputer tersebut kita bisa gambarkan sebagai berikut:
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Keterangan

Data/perintah akan masuk melalui peralatan input (input device).

Data/perintah tersebut bisa dimasukkan langsung ke peralatan input ataupun

melalui CCU. Data/perintah itu kemudian dimasukkan ke dalam memori (tempat

penyimpanan) kemudian dari sini data tersebut akan dikirim ke CPU untuk diolah

dan hasil pengolahan CPU ini akan dibawa lagi ke memori. Dari memori hasil-

hasil pengolahaan CPU ini bisa dikeluarkan sebagai output/hasil melalui media

CCU INPUT
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CONTROL

PROCESSING
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Hasil keputusan

Perintah

hasildata dan perintah
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output (Output Device) atau disimpan saja di memori untuk digunakan dalam

proses selanjutnya.

Seluruh kegiatan pemindahan data, perhitungan-perhitungan dan lain-lain

pekerjaan yang dilakukan oleh komponen/device-device komputer tersebut akan

dikontrol oleh suatu alat yang kita sebut dengan Control Unit.

2. SOFTWARE

Software adalah istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan semua

macam program yang bisa digunakan pada sistem komputer bersama dengan

dokumentasinya yang tergabung.

Software adalah komponen dalam data processing system yang berupa

program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Pada

umumnya, istilah software menyatakan cara-cara yang menghasilkan hubungan

yang lebih efesien antara manusia dan mesin komputer.

Fungsi komputer antara lain :

 Mengidentifikasi program

 Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan

komkputer terkontrol.

 Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efesien.

Yang termasuk software adalah :

 Bahasa pemprograman dan kompilator

Bahasa pemprograman adalah bahasa-bahasa yang dipakai oleh

programmer untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi (program).
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Misalnya : ASSEMBLER : suatu bahasa yang lebih dekat dengan mesin

(Machine Oriented Language).

Kompilator adalah translator untuk mengubah program dalam bahasa tingkat

tinggi seperti FORTRAN, COBOL , dsb, ke dalam bahasa tingkat rendah

ataupun bahasa rakitan.

 Routines (user program)

Yaitu program yang dibuat oleh Program dalam bahasa program untuk suatu

aplikasi tertentu dan dipakai berulang-ulang. Contohnya ; PAYROLL,

INVENTORY CONTROL, dsb.

 Application package (package programs)

Adalah program-program yang dibuat oleh perusahaan komputer untuk User

yang beroperasi dalam bidang-bidang umum, misalnya penerbangan,

asuransi, komunikasi, pembangunan gedung, toko-toko pedagang eceran,

dsb.

 Input/Output control system

Input/output control system adalah routines yang standard untuk

mempercepat operasi Input/Output.

 Sistem operasi

Adalah routines yang standard untuk mempercepat operasi Input/Output.

3. BRAINWARE

Orang yang melakukan pendeskripsian semua elemen elektronik dan mekanik

dari komputer (hardware),adalah segala kegiatan manusia yang berhubungan

dengan sistem informasi. Orang melakukan kegiatan ini karena sistem

merupakan cara/proses untuk memasukkan data kedalam komputer, hasil akhir,
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atau jawaban tambahan dari beberapa cara yang lain. Bagian ini menjelaskan

tugas-tugas yang terbaik kepada orang-orang atas sistem informasi dan

bagaimana cara penampilan tugas-tugas yang berhubungan dengan sistem

informasi itu sendiri.

B. Pemahaman Komponen Hardware

Perangkat keras (hardware) sebagai sub sistem dari sistem komputer juga

mempunyai komponen , yaitu komponen alat masukan (input device), komponen

alat pemrosesan (processing device) dan komonen alat simpanan luar (storage).

1. Input

Input terutama dijalankan dengan cara mengetikkan data keyboard, yang ini

seperti mengetik dengan mesin ketik. Mouse juga digunakan untuk input.

Kebanyakan komputer tidak dapat menerima data dalam bentuk komunikasi

manusia biasa seperti percakapan atau dokumen tertulis. Oleh karenanya, kita

perlu mempresentasikan data ke komputer dengan suatu cara yang bisa

memberikan konversi yang mudah ke bentuk elektronik yang didasarkan

pulsanya sendiri. Hal ini biasanya dicapai dengan mengetikkan data ke dalam

peralatan keyboard yang mengubahnya menjadi bentuk machine-sensible

(yang bisa dirasa mesin). Perangkat keyboard hanyalah salah satu dari jenis

input device (perangkat input). Dalam beberapa kasus, dokumen atau media

yang bisa dibaca mesin dihasilkan sebagai bagian dari proses input. Data

akhirnya akan masuk ke Storage (penyimpanan).

2. Proses

Pemerosesan dilakukan oleh mikroprosesor, meskipun ia mempunyai fungsi

yang sangat berbeda, hampir sama konstruksinya dengan main memory, sebab

ia merupakan jenis chip silikon lain. Ia juga ditempatkan pada papan sirkut

elektronik. Pada sebagian besar komputer yang lebih besar, pemerosesan
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dilakukan oleh sejumlah chip terpisah, sebagai pengganti mikroprosesor tunggal.

Komputer yang pemerosesannya dilakukan oleh mikroprosesor disebut

mikrokomputer. Intruksi dipatuhi dan operasi aritmetik yang diperlukan, dan

sebagainya, dilakukan pada data. Bagian yang mengerjakan hal ini disebut

Arithmetic-Logical Unit (ALU). Selain menjalankan operasi aritmetik ia juga

menjalankan operasi "logis". Operasi-operasi ini berjalan pada keceptan yang

sangat tinggi, misalnya 10 juta angka bisa ditotal dalam waktu satu detik.

3. Kontrol

Setiap komputer mempunyai unit kontrol yang menjemput instruksi dari

penyimpanan utama, menginterpretasikan instruksi itu, dan menerbitkan

(mengeluarkan) sinyal yang diperlukan oleh komponen yang membentuk sistem

itu. Ia mengarahkan semua operasi hadware yang diperlukan untuk mematuhi

instruksi itu.

4. Penyimpanan

Penyimpanan (storage). Data dan instruksi memasuki main storage

(penyimpanan utama), dan disimpan sampai diperlukan untuk bekerja. Instruksi

tersebut mengarahkan tindak yang akan diambil pada data. Hasil tindakan

tersebut akan disangga sampai ia diperlukan untuk output. Penyimpanan utama

dilengkapi dengan auxiliary storage (penyimpanan tambahan) yang lebih

murah, yang juga disebut backing storage (penyimpanan cadangan), (misalnya,

hard disk (1.9b) untuk tujuan penyimpanan massal. Penyimpanan cadangan

berperan penting dalam menyangga "maintained data" (data yang dipelihara),

yakni data yang disangga oleh komputer, sehingga ia bisa memberikan informasi

kepada pemakai apabila diperlukan.

5. Output

Output mempunyai dua bentuk alternatif. Data bisa dicetak ke dalam lembaran

kertas dengan menggunakan laser printer atau bisa ditampilkan pada layar

monitor. Hasil-hasil diambil dari penyimpanan utama dan dimasukkan ke output
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device (perangkat output). Perangkat ini bisa berupa printer, dimana dalam hal

ini informasi tersebut secara otomatis diubah ke bentuk tecetak (printed form)

yang disebut hard copy, atau mungkin data tersebut ditampilkan pada layar

monitor yang sama seperti layar pada set televisi.


