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Capaian Pembelajaran

Ketepatan dalam:
• Menyimpulkan definisi sistemkomputer dan perangkat lunak komputer
• Menyebutkan dan menjelaskan komputer notebook dan perangkat mobile

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mahasiswa mampu :
• Menjelaskan konsep teknologi informasi
• Mengidentifikasi notebook dan perangkat mobile
• Menjelaskan perangkat lunak komputer
• Mendiskusikan berbagai aplikasi komputer di masyarakat
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1 Pengenalan Dunia Komputer

2 Internet dan World Wide Web

3 Peranti Lunak Aplikasi

4 Pengenalan Komponen Komputer

5 Perangkat Input

6 Perangkat Output

7 Pengenalan Sistem Operasi dan Program 
Utility

8 Ujian Tengah Semester

W Pokok Bahasan

9 Pengenalan Media Penyimpanan

10 Komunikasi dan Jaringan

11 Sistem Informasi

12 Sistem Informasi

13 Keamanan Sistem Informasi

14 Keamanan Sistem Informasi

15 Etika dan Dampak Sosial Teknologi
Informasi

16 Ujian Akhir Semester
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Dunia komputer



Dunia komputer

o Komputer saat ini menjadi kebutuhan primer jutaan orang untuk kebutuhan
komunikasi global

o Komputer banyak digunakan di kantor, sekolah, dan rumah
o Karyawan dapat berkomunikasi dengan klien, siswa dapat berinteraksi dengan teman

dan gurunya, dan keluarga dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga



Dunia komputer

o Melalui komputeer, masyarakat mendapatkan akses
informasi secara instan baik dalam lingkup local maupun
internasional

o Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berita
local dan internasional, laporan cuaca, olahraga, jadwal
penerbangan, peta, daftar pekerjaan, pendidikan, 
laporan kredit dan permainan

o Banyak orang percaya bahwa “melek komputer” sangat
penting untuk kesuksesan



APA ITU KOMPUTER ?



Komputer

serangkaian atau sekelompok mesin elektronik dari ribuan bahkan jutaan komponen yang 
dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. 

Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara
otomatis, berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepada komputer

(Prof.Dr.Ir.Edi Noersasongko, M.Kom)

Komputer adalah perangkat elektronik, beroperasi dibawah kendali instruksi yang
tersimpan dalam memorinya sendiri, dapat menerima data(input), memproses data
sesuai aturan yang ditentukan (process), menampilkan hasil (output), dan menyimpan
hasilnya untuk penggunaan di masa mendatang(store)
(Gary B.Shelly, Misty E.Vermaat)



Data dan informasi

• Data terdiri dari fakta mentah (belum diproses) dapat berupa teks, angka, gambar, 
audio dan video

• Informasi merupakan data terstruktur yang telah diolah yang digunakan untuk
membuat keputusan

• Contoh: 
Data : Imam Bonjol, Udinus, 50131
Informasi: Udinus Jl. Imam Bonjol, Kode Pos 50131

Data Proses Informasi



Skema pemrosesan informasi

o Komputer memproses data melalui instruksi
o Komputer melakukan proses menggunakan instruksi, dimana tiap langkahnya

menginstruksikan komputer melakukan tugas apa
o Kumpulan dari instruksi diatur untuk tujuan bersama, biasa disebut perangkat

lunak
o Adanya skema pemrosesan tersebut, komputer dapat menyimpan data, informasi

dan instruksi dalam penyimpanan (storage)



Berdasarkan Skema
Pemrosesan Informasi,

Apa saja Komponen
dari Komputer

Input?

Proses?

Output?

Storage?



Komponen komputer

Input Device Output Device System Unit

Storage
Communication 

Device



Input device

o Input device merupakan komponen perangkat keras (hardware) yang digunakan

untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer

o Berikut komponen perangkat keras yang sering digunakan : 



Output device

o Output device merupakan komponen perangkat keras untuk menyampaikan

informasi kepada pengguna (user)

o Berikut perangkat keras yang umum digunakan sebagai output device



System unit

o System ini berisi komponen elektronik komputer yang digunakan untuk
memproses data. Sirkuit dari system unit biasanya terhubung dengan papan
sirkuit (motherboard) atau bagian dari motherboard

o Ada 2 komponen pada motherboard yaitu processor dan memory
o Processor biasa disebut dengan CPU (central processing unit) berperan

mengoperasikan instruksi dasar pada komputer
o Memory berperan menyimpan instruksi yang akan dieksekusi dan data dibutuhkan

oleh instruksi tersebut. memory menyimpan data dan instruksi secara temporary 
karenanya, konten akan terhapus ketika komputer dimatikan



Storage device

o Storage device menampung data, instruksi, dan informasi. Sebagai contoh, 
komputer dapat menampung jutaan nama pengguna, storage device dapat
menampungnya secara permanen

o Komputer dapat menyimpan data, instruksi dan informasi melalui media 
penyimpanan seperti USB, hardisk, optikal disk, memory card. 

o Storage device juga berfungsi sebagai sumber input, karena mentransfer item dari
storage ke memory



Communication device

o Communication device merupakan komponen perangkat keras yang memungkinkan

komputer untuk mengirim (transmit) dan menerima data, instruksi, dan informasi ke

dan/atau dari satu atau lebih komputer atau perangkat mobile. contoh yang paling 

popular adalah modem

o Komunikasi terjadi melalui kabel, line telepon, jaringan seluler radio, satelit, dan media 

transmisi lainnya

o Media transmisi seperti satelit dan jaringan radio seluler adalah wireless (jaringan tanpa

kabel) 



Kelebihan dan kelemahan
penggunaan komputer



Kelebihan penggunaan komputer

• Komputer dapat memproses jutaan operasi dalam satuan
detikKecepatan

• Komponen elektronik pada komputer modern jarang rusak
atau gagalKeandalan

• Dengan input dan proses yang sama, komputer akan
menghasilkan hasil yang sama, bebas dari kesalahanKonsistensi

• Komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan
membuat data tersedia kapan pun dibutuhkanPenyimpanan

• Komputer saat ini dapat berkomunikasi dengan komputer lain 
secara wireless.Komunikasi



Kelemahan penggunaan komputer

• Komputer tidak diproteksi dengan baik. Ada pencurian identias dan data 
pribadi

Pelanggaran 

Privasi

• Adanya penyalahgunaan data seperti foto, video, jurnal, music dan
informasi pribadi yang dapat digunakan sebagai sumber kejahatan oleh
orang asing

Keselamatan 

Publik

• Di masa mendatang, ada kemungkinan tugas manusia digantikan oleh
komputer (robot) yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja
manusia

Dampak 

Angkatan Kerja

• Penggunaan komputer secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan
baik secara fisik maupun non fisik. Contoh: adanya anjuran jarak mata ke
monitor

Resiko 

Kesehatan

• Limbah dari pembuatan komputer dapat mengganggu lingkungan sekitar
dan mengurangi sumber daya alam.  

Dampak 

Lingkungan



Perangkat lunak
komputer



Computer software

o Software atau biasa disebut program adalah serangkaian instruksi yang berkaitan, 
teratur untuk tujuan tertentu yang dapat memberitahu komputer tentang tugas
apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya

o Pengguna berinteraksi dengan program melalui antarmuka pengguna (interface)

o Dengan GUI (graphical user interface), pengguna dapat berinteraksi dengan
perangkat lunak menggunakan teks, grafik, dan citra visual seperti icon

o Ada dua kategori perangkat lunak pada komputer:
1. System Software
2. Application Software



Application Software

Icon

System Software



System software

o System software terdiri dari program yang mengontrol atau memelihara operasi
komputer dan perangkatnya

o System software berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna, perangkat lunak
aplikasi, dan perangkat keras komputer

o System software terdiri dari dua tipe:
1. Operating System
2. Utility Program



Operating system (OS)

o Operating system adalah serangkaian program yang mengkoordinasi semua

aktivitas antar perangkat keras komputer

o OS menyediakan sarana bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer

dan perangkat lunak lain

o Banyak komputer saat ini menggunakan OS versi terbaru, seperti Windows 10, 

MAC OS untuk OS Apple



Utility program

o Utility program memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas perawatan yang 

terkait dengan mengelola komputer, perangkatnya, atau program – programnya. 

Contoh: menggunakan disk optic utilitas

o Sebagian besar sistem operasi mencakup beberapa program utilitas untuk

mengelola disk drive, printer, dan perangkat serta media lain



Application software

o Aplikasi merupakan program yang dirancang untuk membuat pengguna lebih
produktif dan/atau membantu tugas pribadi

o Aplikasi yang populer digunakan pengguna adalah Web browser, yang memungkinkan
pengguna mengakses semua informasi

o Aplikasi populer lainnya adalah aplikasi pengolah kata (ms.word), 
spreadsheet(ms.excel), aplikasi database, dan presentasi. 

o Selain aplikasi popular diatas, masih banyak aplikasi – aplikasi yang dikembangan
untuk membantu tugas seperti manajemen informasi, manajemen proyek, akuntasi, 
publikasi, edit video, audio dan gambar, desain rumah, pendidikan, hiburan, 
permainan, dan multimedia



Komputer dan
perangkat mobile



Notebook computer

• Notebook computer, biasa disebut laptop bersifat portable. 

• Notebook di desain lebih tipis dan ringan, namun memiliki kemampuan yang sama

seperti komputer desktop

• Netbook, tipe notebook yang lebih kecil, lebih ringan, namun tidak sekuat dengan

notebook

• Notebook computer memiliki layar sentuh, memungkinkan pengguna berinteraksi

dengan komputer hanya dengan sentuhan.



Mobile device

• Mobile device merupakan perangkat kecil yang mampu disimpan dalam saku, 

biasanya menyimpan program dan data secara permanen dalam memory, 

biasanya dalam memory card.

• Mobile device memiliki kemampuan dapat tersambung dengan internet secara

wireless.  



Aplikasi komputer di 
masyarakat



Penerapan komputer di masyarakat

Pendidikan Keuangan Pemerintahan Layanan 
Kesehatan

Ilmu Travel Manufaktur



Pendidikan

o Pada metode pembelajaran tradisional, orang dapat belajar dari orang tua, guru, 
dan instruktur. 

o Alat belajar menggunakan media cetak seperti buku, jurnal, lembar kerja siswa
o Pembelajaran saat ini menerapkan komputer sebagai alat bantu belajar
o Banyak sekolah dan perusahaan dilengkapi dengan lab komputer sebagai alat

pembelajaran
o Siswa menggunakan perangkat lunak guna membantu menyelesaikan tugas, 

mencari bahan materi belajar, dan berkolaborasi dengan teman dan gurunya



Pendidikan

o Kulino (kuliah online) di Universitas Dian Nuswantoro merupakan salah satu

penerapan aplikasi pada dunia pendidikan.

o Kulino menyediakan pembelajaran jarak jauh (online) bagi mahasiswa. antara

dosen dan mahasiswa dapat melakukan perkuliahan tanpa tatap muka

o Penyedia layanan e – learning lainnya adalah moodle. moodle adalah sistem

manajemen pembelajaran yang menyediakan pembelajaran secara online



Keuangan

o Banyak orang dan perusahaan saat ini
menggunakan komputer untuk membantu
keuangannya

o Perangkat lunak tentang keuangan dikembangkan
untuk mengetahui saldo, pembayaran, pembelian, 
transfer, investasi, dan evaluasi rencana mendatang.

o Contoh: komputer dapat digunakan untuk
mengetahui rekam jejak investasi dan dilakukan
secara online.



Pemerintahan

• Banyak pemerintahan yang menggunakan aplikasi guna memberikan informasi
yang up to date, transparansi data dan informasi, dan kebijakan yang dilakukan

• Banyak pemerintahan yang mengembangkan website dengan harapan masyarakat
dapat mengakses website tersebut untuk tujuan tertentu

• Contoh: website pemerintahan tentang pajak, perpanjangan SIM, STNK, perijinan, 
keamanan negara



Layanan kesehatan

o Semua area layanan kesehatan telah dilengkapi dengan komputer seperti regular 
check up, medical check up , USG 3D/4D, laboratorium

o Berikut contoh penggunaan komputer pada layanan kesehatan:
1. Dokter menggunakan web dan perangkat lunak medis untuk diagnosa awal

pasien
2. Dokter menggunakan email untuk komunikasi dengan pasien
3. Apoteker menggunakan komputer untuk klaim asuransi
4. Rumah sakit dan dokter menggunakan komputer untuk mengontrol rekam

jejak pasien
5. Ahli bedah menggunakan komputer untuk mengontrol hasil operasi pasien, 

seperti robot assisted heart surgery



Ilmu

• Semua cabang ilmu pengetahuan menggunakan
komputer untuk membantu dalam mengoleksi, 
menganalisis, dan memodelkan data.

• Para ilmuwan menggunakan komputer dan internet 
untuk berinteraksi dengan kolega

• Berikut perkembangan komputer pada cabang
computer science:
• Internet of Things
• Chatbot
• Geographic Information System
• Artificial Intelligence
• Game Learning



Travel

• Banyak kendaraan saat ini telah dilengkapi dengan sistem navigasi, dimana sistem
tersebut dapat ditampilkan pada mobile computer, smartphone, tablet

• sebagai contoh, ketika kita melakukan perjalanan dan tersesat, maka kita dapat
menggunakan sistem navigasi (GPS) yang dapat diakses pada web atau pada
aplikasi mobile



Manufaktur

• Computer-aided manufacturing (CAM) merupakan suatu komputer yang 

digunakan untuk membantu proses manufaktur seperti pembuatan dan perakitan.

• CAM banyak digunakan pada:

1. Pengeboran minyak

2. Pembangkit listrik

3. Produksi makanan

4. Automobile dengan robot



Latihan

1. Berikan contoh penerapan aplikasi mobile (smartphone) pada bidang

pendidikan, keuangan, pemerintahan, layanan kesehatan, science, travel dan

manufaktur masing – masing 1 (satu) aplikasi?

2. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari aplikasi tersebut?

3. Solusi apa yang anda usulkan untuk mengatasi kelemahan – kelemahan pada

aplikasi tersebut?



Terima kasih
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