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Operasi Dasar Komputer

Komputer
Alat elektronik yang mampu melakukan 
beberapa tugas, yaitu menerima input, 
memproses input sesuai dengan instruksi yang 
diberikan, menyimpan perintah-perintah dan 
hasil pengolahannya, serta menyediakan output 
dalam bentuk informasi. 
hasil pengolahannya, serta menyediakan output 
dalam bentuk informasi. 

Dari definisi tersebut terdapat tiga istilah 
penting, yaitu input (data), pengolahan data, 
dan informasi (output). 



Operasi Dasar Komputer

Komponen pokok sistem komputer:
• Hardware (Perangkat komputer itu 

sendiri yang meliputi monitor, cpu, dll)
• Software (Program yang berisi instruksi-• Software (Program yang berisi instruksi-

instruksi untuk melakukan suatu proses 
pada sistem komputer)

• Brainware (orang/manusia yang 
mengoperasikan komputer)



Operasi Dasar Komputer

Port pada komputer
• Power
• PS2
• Serial
• VGA• VGA
• Paralel
• USB
• LAN
• Sound



Operasi Dasar Komputer

Jenis booting:
1. Hard boot

Booting saat pertama kali komputer 
dihidupkan dengan menekan tombol 
powerpower

2. Soft boot
Booting dengan menekan tombol 
Reset



Operasi Dasar Komputer

Turn On Komputer
1. Pastikan semua perangkat 

tersambung dengan benar
2. Nyalakan stabilizer2. Nyalakan stabilizer
3. Tekan tombol power pada CPU
4. Tekan tombol power pada monitor



Operasi Dasar Komputer

Turn Off Komputer
1. Start
2. Turn Off



Perangkat Lunak Komputer

• Perangkat Lunak Sistem
Perangkat lunak pada komputer yang 
dirangkai untuk memberi 
perintah/mengatur alat-alat pada sistem 
komputerkomputer

• Perangkat Lunak Aplikasi
Program yang dibuat untuk 
menyelesaikan suatu aplikasi tertentu



Perangkat Lunak Sistem

• Sistem Operasi
Program yang dirancang untuk mengendalikan dan 
mengkoordinasikan kegiatan dari sistem komputer

• Bahasa Pemrograman
Perangkat lunak yang berfungsi mengkonversikan Perangkat lunak yang berfungsi mengkonversikan 
algoritma ke dalam format yang bisa dijalankan 
komputer

• Utility Software
Perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan 
permasalahan tertentu dalam sistem komputer



Perangkat Lunak Aplikasi

• Pengolah kata
• Pengolah angka
• Database
• Presentasi
• Grafis
• Akuntansi• Akuntansi
• Teknis
• Permainan
• Bahasa
• Pemrograman
• Web
• Olah data



Proses Kerja Komputer

• Data
Kumpulan angka, huruf, karakter 
ataupun simbol yang tidak memiliki arti

• Informasi
Data yang disusun dan dikelompokkan 
sedemikian rupa sehingga memiliki arti 
atau makna



Proses Kerja Komputer

Keterangan Gambar
Komputer menerima masukan berupa sejumlah data yang nantinya 
akan masuk ke dalam proses pengolahan. Data yang sudah di olah 
dalam proses pengolahan akan disimpan dalam media penyimpanan 
data untuk kemudian akan menghasilkan informasi yang berguna bagi 
pengguna komputer



Proses Kerja Komputer

• Input
Sarana atau media untuk memberi perintah pada komputer agar 
komputer bisa bekerja secara efektif dan efisien

• Proses
Kegiatan dimana semua instruksi-instruksi program akan diolah Kegiatan dimana semua instruksi-instruksi program akan diolah 
dan hasilnya akan ditampilkan lewat output

• Output
Hasil dari olahan data yang telah diproses



Proses Kerja Komputer

Keterangan
User memasukkan data melalui media input (Keyboard, 
mouse, dll). Data yang masuk akan diolah pada tahap 
pemrosesan data, untuk kemudian akan menghasilkan 
keluaran/output melalui alat output (monitor, printer, 
dll)



Hardware
• Input Device

Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan 
juga memberi perintah kepada komputer untuk selanjutnya data 
tersebut akan diolah dalam tahap pemrosesan data

• Processing Device
Perangkat keras yang digunakan untuk memproses data pada 
komputerkomputer

• Output Device
Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil 
pengolahan data

• Storage Device
Perangkat penyimpanan data eksternal pada komputer



Input Device

• Keyboard (Tanda baca, huruf, angka)
• Pointing Device (Penunjuk)

1. Mouse
2. Light Pen
3. Joystick3. Joystick
4. Touch Pad
5. Trackball

• Sensor (Menangkap data kejadian fisk)
• Scanner (menyalin teks/gambar)



Processing Device

• Mainboard
Papan utama tempat meletakkan komponen penting 
dalam komputer

• RAM (Random Access Memory)
Memory utama yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan data sementarapenyimpanan data sementara

• ROM (Read Only Memory)
Secondary memory yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan data bersifat permanen

• Sound Card
Memproses data suara yang masuk ataupun keluar 
dari komputer



Processing Device
• Processor

Tempat pemrosesan instruksi-instruksi program dan
pengolahan data

CU (control unit):
1.Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan

outputoutput
2.Mengambil instruksi-instruksi dari main memory
3.Mengambil data dari main memory kalau

diperlukan oleh proses
4.Menyimpan hasil proses ke main memory

ALU (Arithmatic Logical Unit) : melakukan semua
perhitungan aritmatik yang terjadi
sesuai dengan instruksi program



Processing Device

• VGA Card
Mengatur tampilan grafis pada monitor

• Power Supplay
Memberikan sumber daya ke segala 
komponen yang terdapat pada 
komputer



Output Device

• Monitor
Menampilkan hasil olahan komputer dan alat untuk 
berinteraksi dengan pengguna

• Printer
Menghasilkan tampilan yang akan di cetak melalui 
media kertas maupun media lainnyamedia kertas maupun media lainnya

• Speaker
Mendengarkan informasi dalam bentuk suara

• Proyektor
Keluaran dalam bentuk visual baik gambar maupun 
teks



Storage Device

Tujuan:
1. Menyimpan data dan program secara permanen dan

tidak tergantung pada aliran listrik
2. Alat untuk memindahkan data dari satu komputer

ke komputer lainke komputer lain
3. Alat backUp data dan program demi keamanan file-

file penting


