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MODUL 1 

PERKEMBANGAN DAN CARA KERJA KOMPUTER 

Hallo kawan-kawan, Pada topik 1 ini, kita akan mempelajari tentang sistematika ilmu komputer dan 

bidang-bidang aplikasinya. Juga diperkenalkan tentang perkembangan komputer dari sejak 

kelahirannya sampai dengan perkembangannya pada pertengahan dasawarsa sembilan puluhan ini. 

Adalah penting untuk mengerti dan menyimak perkembangan komputer, sehingga kita dapat 

menggunakan komputer dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Dijelaskan juga 

tentang cara mengklasifikasikan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan tentang cara kerja komputer, 

supaya ada gambaran tentang bagaimana komputer bekerja. 

Dengan mempelajari bab di topik 1 ini, Anda diharapkan mengerti: 

1. Sejarah perkembangan komputer. 

2. Keunggulan dan kelemahan komputer. 

3. Cara kerja komputer. 

4. Bidang-bidang aplikasi komputer. 
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Perkembangan Komputer 

Sekitar tahun 1950-an, komputer masih merupakan barang langka di dunia. Tetapi sekarang ini 

komputer sudah hadir dimana-mana, tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan sekarang komputer, 

khususnya komputer mikro, sudah menjadi barang yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan kita 

sehari-hari, termasuk bagi kita yang berada di Indonesia. Pada saat ini, komputer sudah memasuki 

hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Dari kalangan perguruan tinggi sampai sekolah 

menengah bahkan sampai dengan dapur-dapur rumah tangga komputer telah menyumbangkan 

jasanya. 

Banyak orang belum menyadari, bahwa kalau diperhatikan dengan teliti, sesungguhnya kehadiran 

komputer telah melahirkan suatu jaman (era) baru, seperti halnya penemuan mesin di jaman revolusi 

industri yang mengakibatkan lahirnya jaman industri. Jaman industri ialah jaman dimana tenaga 

manusia digantikan oleh tenaga mesin yang berkemampuan kerja berlipat kali dari tenaga manusia. 

Sama dengan penemuan mesin pada jaman revolusi industri, demikian juga penemuan komputer 

ternyata mengakibatkan lahirnya jaman baru, yaitu yang disebut jaman informasi. 

Jaman informasi ini terus berkembang dengan pesat, oleh karena itu kita pelru mengikutinya dengan 

cermat agar tidak menjadi terbelakang. Yang dimaksud terbelakang bukan karena kita mengalami 

kemunduran, melainkan karena kita berjalan tidak cukup cepat untuk dapat mengikuti kemanjuan 

jaman. 

1. Data, Komputer dan Informasi 

Komputer merupakan alat yang dengan bantuan program akan mengolah data menjadi 

informasi. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Data dapat dianalogikan dengan bahan mentah, yang harus diolah untuk menjadi barang jadi 

yang siap pakai, yang disebut informasi. 

2. Sistematika Ilmu Komputer 

 

3. Ilmu Komputer 

Ilmu komputer terdiri dari ilmu tentang perangkat keras dan ilmu tentang perangkat lunak. 
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4. Perangkat Keras 

Ilmu komputer di bidang perangkat keras adalah ilmu komputer yang mengembangkan 

tentang mesin-mesinnya, merancang dan membuat rangkaian-rangkaian elektroniknya, 

mencari dan menemukan bahan-bahan pembuat komputer yang efisien. Misalnya pada 

teknologi Tabung Hampa Udara Elektronik (Vacuum Tube) diketemukan bahan semi 

konduktor yang dapat dibuat menjadi transistor, yaitu suatu alat yang cara kerjanya sama 

dengan tabung hampa, tetapi secara fisik jauh lebih kecil dan mempunyai daya listrik yang 

jauh lebih hemat 

5. Pengembangan Perangkat Keras 

Bidang inilah yang bertujuan untuk pengembangan mesin-mesin komputer dan hasilnya 

adalah komputer yang fisiknya terus semakin kecil, tetapi dengan kemampuan yang terus 

bertambah. 

6. Aplikasi perangkat keras 

Bidang ini bertujuan untuk mengembangkan penerapan komputer sebagai alat bantu pada 

mesin-mesin yang lain. 

7. Perangkat lunak 

Kemampuan kerja komputer lebih ditentukan oleh perangkat lunaknya daripada oleh 

perangkat kerasnya. Hal ini bukan berarti perangkat keras tidak penting, tetapi olah kerja 

komputer memang ditentukan oleh perangkat lunaknya. 

8. Pengembangan perangkat lunak 

Kita sering mendengar istilah bahasa komputer atau bahasa Pemrograman, misalnya bahasa 

BASIC (Beginner All-purpose Symbolic Instruction Code), bahasa FORTRAN (Formula 

Translation) dan lain-lain. 

9. Aplikasi perangkat lunak 

Pada awal mula kelahirannya, komputer memang dibuat untuk tujuan komputasi, tetapi 

kemudian disadari akan potensinya yang besar dalam bidang bisnis, administrasi dan lain-

lain. Dan justru pada masa sekarang ini penggunaan komputer sebagian besar untuk 

membantu kelancaran urusan kantor. 

10. Aplikasi komputasi 

Ilmu pengetahuan menjadi berkembang sangat pesat sekali dengan adanya komputer ini. 

Penerbangan pesawat antariksa ke Bulan atau ke planet lain boleh dikatakan mutlak 

membutuhkan komputer 

11. Aplikasi administrasi 

Sekarang, komputer sudah dapat membantu [ara sekertaris di dalam menulis dokumen-

dokumen, menangani masalah akuntansi, pembuatan daftar gaji dll 

12. Aplikasi-aplikasi khusus 

Pada masa sekarang sudah berkembang luas berbagai macam aplikasi komputer di berbagai 

bidang. Aplikasi tersebut sudah sedemikian jauh sehingga komputer sudah menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari bidang tersebut. Bidang tersebut antara lain adalah Computer Aided 

Design (CAD),  Computer Aided Instruction (CAI) dan Pengembangan teknik ROBOTIKA 

(Robotic) 
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Sejarah Perkembangan Komputer 

Pada tahun 1940 Atanasoff dan Berry bertemu dengan John W. Mauchly dari Moore School of 

Electrical Engineering University of Pensylvania. Dan pada tahun 1945 komputer yang sepenuhnya 

elektronik berhasil dibuat di Moore School of dan diberi nama ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Calculator). ENIAC dianggap komputer elektronik yang pertama di dunia. 

ENIAC beratnya sekitar 30 ton dan menempati ruangan seluas kira-kira 180 meter persegi. ENIAC 

dapat melakukan 300 operasi perkalian per detik. Sangat lambat dibandingkan dengan komputer yang 

ada pada saat ini, tetapi sangat cepat untuk masa itu. 

1. Komputer generasi pertama. Pada masa ini, para ahli mulai tertarik dengan komputer. Banyak 

ahli yang mulai ikut mengembangkan komputer, sehingga komputer-komputer yang baru 

terus mulai dibangun. Salah satu ahli komputer yang menemukan prinsip pemrograman 

adalah John Von Neumannyang mengemukakan dua buah konsep yang sangat penting sekali, 

yaitu: a) Komputer dapat bekerja dengan menggunakan prinsip BINARY (biner) yaitu sistem 

yang hanya mempunyai simbol bilangan 0 dan 1 b) Program komputer sebaiknya disimpan di 

dalam memori 

2. Komputer generasi kedua. Kelahiran komputer generasi kedua, diawali dengan penemuan 

semi konduktor. Semi konduktor adalah suatu bahan yang bersifat sebagai penghantar arus 

listrik. Sebagai penghantar kemampuannya tidak sebaik tembaga misalnya, tetapi lebih baik 

daripada kayu yang bersifat bukan penghantar. Bahan yang mempunyai sifat seperti ini antara 

lain adalah Germanium dan Silicon. 

3. Komputer generasi ketiga. Kelahiran komputer ketiga ditandai dengan berkembangnya 

teknologi pembuatan untai terpadu (IC = Integrated Circuit) yang merupakan sistem untai 

elektronik yang kompleks, tetapi secara fisis ditempatkan hanya dalam sebuah lempeng kecil 

(kicrochip). Oleh karena itu, ukuran fisiknya menjadi kecil, tetapi kemampuan kerjanya 

sangat besar. 

4. Komputer generasi keempat. Pada generasi ini muncul teknologi yang dinamakan 

mikroproseor yang terdiri dari satu “chip” saja, tetapi di dalamnya terdiri dari ribuan 

komponen yang terintegrasikan menjadi hanya sebuah benda. Walaupun merupakan salah 

satu teknologi canggih, tetapi harganya tidak mahal. Hal ini disebabkan karena pabrik 

pembuatnya berhasil menjual secara massal sehingga dapat menurunkan harga jual. Dalam 

lingkungan komputer besar juga sudah dikembangkan super komputer yang emampuannya 

sangat luar biasa yang sanggup melakukan hingga 1 Milyar operasi tiap detiknya. Pabrik 

komputer jenis ini antara lain adalah CRAY, CDC, NEC, FUJITSU dll. 

5. Komputer generasi kelima. Sampai akhir tahun 1988 komputer generasi ke-5 masih belum 

dapat dilahirkan. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan para ahli komputer untuk 

membuat suatu generasi komputer yang cara kerjanya sudah tidak menggunakan cara lama. 

Ciri-ciri dari generasi ke-5 adalah kemampuan Kecerdasan Buatan (Artifical Intelligence). 

Komputer ini nanti akan mempunyai kepandaian yang menyerupai kepandaian manusia 

(Thinking Computer). Misalnya saja apabila komputer ini melakukan suatu proses dan 

menemukan kesalahan sewaktu memproses, maka dia akan dapat memperbaiki sendiri 

kesalahan tersebut tanpa perlu dibantu manusia. 

6. Super Komputer. Super komputer bekerja dengan menggunakan beberapa buah prosesor yang 

dapat bekerja sama secara paralel di dalam suatu sistem yang dinamakan vektor prosesor. 
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Super komputer banyak dipakai di dalam laboratorium yang membutuhkan banyak 

perhitungan. Misalnya untuk keperuan merancang pesawat terbang, untuk Badan Meteorologi 

yang harus melakukan peramalan cuaca yang terus berubah-ubah, untuk keperluan pemboran 

minyak dan lain-lain. 

 

Keunggulan dan Kelemahan Komputer 

Ada tiga macam hal komputer lebih unggul dari manusia, yaitu: 1. Kecepatan; 2. Ketelitian; 3. 

Keandalan. Komputer dapat menghitung penjumlahan yang sangat rumit sekalipun hanya dalam 

kurang dari sati detik. Selain itu, komputer juga dapat menghitung dengan angka angka ketelitian 

yang tinggi seperti misalnya menghitung luas lingkaran dengan jari-jari R. Bilangan 22/7 adalah 

3,1428571… Sementara manusia hanya bisa membulatkan menjadi 3,14 saja demi memudahkan 

perhitungan.  

Apabila manusia bekerja terus-menerus selama dua jam misalnya, maka kemampuan konsentrasinya 

akan menurun. Hal ini terjadi karena manusia dapat memiliki kelelahan mental. Untuk komputer, 

problem yang dialami hanya kelelahan logam. Pada umur tertentu, logam juga dapat mengalami aus. 

Oleh karena itu, maka komputer juga tidak bisa dipakai selama 100 tahun. Usia efektif komputer 

diperkirakan kurang lebih 5 tahun. 

 

Cara Kerja Komputer 
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Sementara itu, dalam sistem digital, tenaga listrik berubah-ubah dengan sekonyong-konyong, tidak 

secara kontinyu. Mula-mula 0 Volt, lalu tiba-tiba berubah menjadi 5 volt, lalu beberapa saat kemudian 

berubah lagi menjadi 0 volt dan seterusnya. Berikut gambarnya. 

 

Komputer digital 

 

Komputer Hybrid 
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Komputer Mikro 
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Komputer Mini 

 

Komputer Medium 

 

Komputer Maxi 
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Super Komputer 

 

 

Merk Komputer 
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Sistem Digital  

 


