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1
PENGENALAN 

DUNIA KOMPUTER



Outline Materi

1. Dunia Komputer
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3. Perangkat Lunak Komputer

4. Komputer dan Perangkat Mobile

5. Aplikasi Komputer di Masyarakat



1.1
Dunia Komputer



A World 
Of 

Computers

 Komputer dapat ditemukan dimana-mana, dan dalam bentuk 
yang beragam. Saat ini, komputer merupakan kebutuhan utama 
yang membantu mempermudah kehidupan masyarakat, terutama 
dalam hal komunikasi (lokal – global).

 Melalui komputer, masyarakat memiliki kemudahan dalam 
mengakses informasi dari seluruh dunia. Komputer juga dapat 
digunakan sebagai media komunikasi



What is 
Computer?

Merupakan sebuah perangkat elektronik, yang beroperasi di bawah 
kendali instruksi yang disimpan dalam memorinya sendiri, yang 
dapat menerima data, kemudian memprosesnya dengan aturan 
yang ditentukan, mengeluarkan hasil yang diharapkan, dan 
menyimpan hasilnya untuk penggunaan di masa mendatang



Data &
Information

KnowledgeInformationData

Penjelasan dasar atas segala sesuatu, 
peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang 

dicatat, diklasifikasi dan disimpan, tetapi 
tidak diatur untuk mengungkapkan 

makna tertentu

Data yang telah diatur sehingga 
memiliki makna dan nilai bagi yang 

menerima

Informasi yang telah diatur serta 
diproses untuk mengungkapkan 

pemahaman, pengalaman, akumulasi 
pembelajaran, serta keahlian ketika 
diterapkan pada suatu masalah atau 

aktivitas



Data &
Information
(Short Quiz)

A

1. Nama Penduduk

2. Pendapatan perkapita 
penduduk Kota Semarang

3. Nilai UAS Matematika : 
100

B

1. Usia

2. Harga Printer : Rp. 
1.500.000,-

3. Prediksi lonjakan KAI H-2 
Idul Fitri

Bedakan antara Data dan Informasi!



The 
Components 
of Computer 
System A Computer 

System

Hardware
Input-Output 

devices

Processing devices Storage devices

Communication 
devices

Software

Operating System

ApplicationsTools/utilities

Brainware

OperatorProgrammer

Analysist Administrators



The 
Components 
of 
A Computer
(Examples)



1.2
Kelemahan dan 

Keunggulan Penggunaan 
Komputer



Keunggulan 
Penggunaan 
Komputer

Speed

Komputer dapat 
memproses jutaan 
bahkan trilyunan operasi 
hanya dalam hitungan 
detik

Reliability

Komponen komputer 
modern sangat dapat 

diandalkan karena 
jarang mengalami 

kegagalan

Concisten-
cy

Meskipun perangkatnya 
berbeda, jika input yang 
diberikan sama, akan 
menghasilkan output 
yang sesuai

Storage

Komputer dapat 
menyimpan data dalam 

jumlah besar, dan 
memastikan bahwa 
data tersebut dapat 

diakses kapanpun

Communi-
cation

Komputer saat ini dapat 
berkomunikasi dengan 
komputer lain, 
wirelessly. Komputer 
juga memungkinkan 
user untuk saling 
berkomunikasi



Kelemahan 
Penggunaan 
Komputer V

io
la

ti
o

n
 o

f 
P

ri
va

cy Jika 
catatan/infor
masi pribadi 
dan rahasia 
tersimpan 
dalam sebuah 
komputer dan 
tidak 
dilindungi, 
akan 
memungkink
an terjadinya 
pencurian 
identitas/info
rmasi tsb

P
u

b
lic

 S
af

et
y Kemudahan 

berbagi 
secara publik, 
terkadang 
membuat 
pengguna 
komputer 
menjadi 
korban 
penyalahgun
aan oleh 
orang lain yg 
tidak 
bertanggung 
jawab

Im
p

ac
t 

o
n

 L
ab

o
r 

F
o

rc
e Penggantian 

tenaga 
manusia 
dengan 
komputer H

ea
lt

h
 R

is
ks Penggunaan 

komputer 
yang terlalu 
lama dapat 
berdampak 
pada 
kesehatan 
dan kelainan 
lainnya

Im
p

ac
t 

o
n

 E
n

vi
ro

n
m

en
t Pembuatan 

serta 
pembuangan 
komputer 
akan merusak 
sumber daya 
alam serta 
menimbulkan 
polusi
Green 
Computing



1.3
Perangkat Lunak 

Komputer



What is 
Software?

 Software /perangkat lunak, disebut juga program, merupakan 
serangkaian instruksi yang saling berkaitan, diatur untuk 
memenuhi tujuan tertentu, yang memberitahu komputer tugas 
apa yang harus dijalankan dan bagaimana menjalankannya. 

 User berinteraksi dengan perangkat lunak melalui sebuah User 
Interface, yang lebih dikenal dengan nama GUI (Graphical User 
Interface), dimana user berinteraksi dengan software
menggunakan text, grafik, dan citra visual (Visual Images). 



Software 
Categories

Application 
Software

System Software

Hardware

Rangkaian instruksi komputer yang 
mengarahkan sistem komputer untuk 
melaksanakan aktivitas pemrosesan 
tertentu dan menyediakan fungsionalitas 
bagi pengguna

Rangkaian instruksi komputer yang 
khususnya menjadi penghubung antara 
piranti keras dan program aplikasi; 
menyediakan fungsi-fungsi penting yang 
dapat diatur sendiri dalam komputer



System 
Software

 Merupakan kelas program yang mengendalikan serta mendukung 
sistem komputer dan aktivitas pemrosesan informasinya. 

 Memberikan fasilitas seperti pemrograman, pengujian dan 
debugging program komputer. 

 Mendukung Application Software dengan mengarahkan fungsi-
fungsi dasar dari komputer. 



System 
Software
Function

System Software

System Control 
Program

Operating System 
(OS)

System Support 
Program

System utility
System performance 

monitor

System security 
monitor



System 
Control 
Program

 Mengendalikan penggunaan piranti keras, piranti lunak dan 
sumber daya dari sistem komputer. 

 Program pengendalian yang utama adalah Sistem Operasi 
(Operating System/OS)

 OS bertugas mengawasi keseluruhan operasi komputer, termasuk 
memantau status komputer dan jadwal operasi, yang mencakup 
proses input/output. 

 OS juga bertugas untuk mengalokasikan waktu CPU dan memori 
utama ke program yang berjalan di komputer, menyediakan 
antarmuka (interface) antara pengguna dan piranti keras. 



Operating 
System (OS)

 OS mengelola 1/lebih program (tasks) yang dijalankan pada 
prosesor untuk waktu tertentu. 

 Seiring perkembangannya, OS memberikan fasilitas manajemen 
program yang lebih canggih

 Multitasking : manajemen 2/lebih tugas/program yang berjalan 
bersama pada sistem komputer (1 CPU) 

 Multithreading : bentuk multitasking yang menjalankan berbagai tugas 
dalam satu aplikasi secara bersamaan

 Multiprocessing : pemrosesan secara bersamaan untuk lebih dari 1 
program dengan menugaskannya pada banyak prosesor (beberapa 
CPU)



Contoh OS

LINUX MAC by Apple
WINDOWS



Mobile OS



Application 
Software

Application 
System

Proprietary
Off-the-

Shelf

Software yang 
memenuhi 
kebutuhan bisnis 
khusus atau unik 
dari suatu 
perusahaan

Program aplikasi yang 
bertujuan untuk 
mendukung jenis-jenis 
pemrosesan umum, dan 
tidak dihubungkan 
dengan fungsi bisnis 
tertentu



Proprietary 
Software

 Karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis khusus, ada 2 
cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan software ini :

 Insourcing : perusahaan megembangkan sistem yang dibutuhkan 
dengan mengandalkan tim SI/TI internal perusahaan

 Outsourcing : perusahaan meminta vendor untuk mengembangkan 
sistem di luar perusahaan, berdasarkan kebutuhan perusahaan



Off-the-shelf 
Software

 Jenis piranti lunak ini terdiri atas 9 paket yang paling banyak digunakan :

• Spreadsheet  Excel
• Data Management  DBMS
• Word Processing website builder, slide presentation
• Desktop Publishing  foxit reader, Adobe PDF 
• Graphics Corel, AutoCAD
• Multimedia Windows Media Player, KMP, GOM Player
• Communication  skype, Google Hangouts. Whatsapp
• Speech recognition Google Voice search



1.4
Kategori Komputer



Computer 
Categories

Computers

Servers Mainframe Game Consoles ect

PC Mobile



Personal & Mobile 
Computer

 PC merupakan sebuah komputer yang apat menjalankan semua 
aktivitas input, proses, output serta penyimpanannya sendiri. 

 Terdiri dari processor, memory, serta lebih dari 1 perangkat input, 
output dan penyimpanan, juga memiliki perangkat komunikasi. 

 Terdapat 2 jenis, Desktop dan Notebook Computers

 Mobile Computer merupakan sebuah PC yang dapat dibawa 
kemana saja. Sedangkan Mobile Device merupakan “computing 
devices” yang ukup kecil untuk dapat dipegang di tangan. 



1.5
Penggunaan Komputer 

di Masyarakat
(Discussion)



Thank You 


