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TUGAS KOMPUTER DASAR 

1. Bagaimana definisi/pengertian saudara mengenai komputer ?  

Jawab :  

Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri 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, berdasar urutan instruksi ataupun 

program yang diberikan kepadanya. 

2. Kenapa komputer memerlukan adanya program dan apakah yang dimaksud dengan 

program itu sendiri ? 

Jawab :  

Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah 

dimasukkan kedalamnya. Program ini bisa berupa suatu prosedur peng-operasian dari 

komputer itu sendiri ataupun pelbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dan program-program inilah yang kemudian disebut sebagai 

software komputer atau perangkat lunak komputer. 

3. Sebutkan contoh komputer generasi kedua berikut teknologi yang digunakan? 

Jawab : 

Contoh komputer generasi kedua adalah: IBM Serie 1400, NCR Serie 304, MARK IV 

dan Honeywell Model 800. Teknologi yang digunakan adalah Transistor. Bahan bakunya 

terdiri atas tiga lapis, yaitu: "basic", "collector" dan "emmiter". Transistor merupakan 

singkatan dari Transfer Resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 

dua dari tiga lapisan, maka daya (resistor) yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula 

dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. 

4. Dibanding dengan tabung hampa udara, maka transistor memiliki banyak keunggulan, 

sebutkan keunggulan-keunggulan tersebut? 

Jawab : 

Keunggulan : tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas. dan dengan demikian, 

komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. 

 

 



5. Dapatkah saudara menerangkan tentang perbedaan pengertian antara Field dan File, Bit 

dan Byte ? 

Jawab : 

Field merupakan kumpulan dari karakter-karakter yang membentuk suatu arti tertentu; 

Misalnya, Field untuk Nomor Mahasiswa, Field untuk Nama Mahasiswa, Field untuk 

Mata Pelajaran dan lainnya.  

File merupakan kumpulan dari record-record . Dengan demikian, hirarchi penyajian data 

dengan urutan dari kecil kebesar adalah sebagai berikut : Byte/Character -> Field --> 

Record --> File. 

Byte merupakan satuan data paling kecil. Karakter bisa berbentuk huruf (A s/d Z, atau a 

s/d z), berbentuk angka (0 s/d 9), ataupun berbentuk tanda baca lainnya lagi. Sedangkan 

Bit merupakan singkatan dari binary digit (angka biner)-merupakan satuan data terkecil. 

Nilainya Cuma 1 (satu) atau 0(nol). Walau kelihatannya sederhana, tapi dua anggka inilah 

yang mengalir terus didalam PC, berputar dari prosesor, motherboard, chip memori 

sampai keperangkat – perangkat penyimpanan data dan output lainnya atau sebaliknya. 

6. Sebuah komputer bisa disebut sebagai PC, MINI ataupun MAINFRAME karena faktor 

apa ?  

Jawab : 

a) Komputer Mikro (Personal Computer)  

Pada awalnya, komputer jenis ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan per-orangan 

(personal). Kebutuhan per-orangan dalam hal menyimpan ataupun memproses data, 

tentunya tidak sebanyak kebutuhan sebuah perusahaan. Dikarenakan hal tersebut, 

kemampuan dan teknologi yang dimiliki oleh Personal Komputer pada awalnya 

memang sangat terbatas. Pada umumnya personal komputer hanya mampu bekerja 

untuk melayani satu orang pemakai (single-user), tetapi dalam perkem bangannya 

dengan menggunakan konsep LAN (Local Area Network) personal komputer juga 

dapat digunakan untuk melayani banyak pemakai dalam saat yang bersamaan (konsep 

multi user). 

 

 

 

 

 



b) Komputer Mini  

Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali lebih besar jika dibanding dengan 

personal komputer. Hal ini disebabkan karena micro-pocessor yang digunakan untuk 

memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibanding 

dengan micropocessor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran pisiknya 

dapat sebesar almari kecil.  

c) Komputer Mainframe  

Ciri utama yang membedakan pengertian antara mini komputer dengan mainframe 

adalah, mainframe memiliki processor lebih dari satu. Dengan demikian, dari segi 

kecepatan proses mainframe jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini komputer. 

Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 milyar operasi perdetik (1 giga operations 

per-seconds = 1 GOPS). Kecepatan semacam ini sangatlah diperlukan, karena 

mainframe biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai 

kapasitas sangat besar, dan disamping itu, mainframe biasanya juga digunakan oleh 

puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama. Mainframe 

secara umum membutuhkan ruangan khusus dimana faktor lingkungan yang terdiri 

dari temperatur, kelembaban udara ataupun gangguan asap dapatlah dimonitor. Hal ini 

disebabkan karena nilai komputer serta nilai dari informasi yang tersimpan 

didalamnya sangatlah mahal. Ruangan yang ada biasanya juga dilengkapi dengan 

pelbagai sistem pengamanan elektronik.  

 

d. Super-komputer  

Sesuai dengan namanya, super komputer memiliki ciri khas, yaitu kecepatan proses 

yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila 

dibanding dengan main-frame. Harga super komputer sangatlah besar dan mahal. 

Salah satau contoh super komputer adalah Cray-2. Pengguna super komputer biasanya 

negara-negara yang sudah maju ataupun perusahaan-perusahaan yang sangat besar, 

seperti misalnya industri pesawat terbang Nurtanio. Dikarenakan kemampuannya 

yang sangat luar biasa dan diantaranya memiliki kemampuan untuk 

membaca/menyadap pelbagai data dari satelit, maka untuk pembelian sebuah super 

komputer harus mendapat persetujuan secara langsung dari presiden. Permintaan 



Indonesia pernah ditolak oleh presiden Amerika ketika Nurtantio menginginkan untuk 

membeli sebuah super komputer dari Amerika.  

7. Sebutkan bagian-bagian yang paling mendasar dari sebuh komputer. 

Jawab : 

a) Input Device  

Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke-

dalam komputer. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Dalam 

kehidupan sehari-hari, mata manusia juga bisa diartikan sebagai salah satu input device 

yang berfungsi untuk memasukkan data kedalam otak manusia. Membaca bisa diartikan 

sebagai memasukkan data (kedalam otak manusia) melalui mata.  

b) Central Processing Unit (CPU)  

Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, dan 

dikarenakan itu, CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain dari pada itu, CPU 

juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pelbagai pengolahan data. Pekerjaan 

pengolahan data diantaranya: mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, 

mengingat, mengurutkan maupun membandingkan. 

Dalam bekerja, fungsi dari CPU terbagi menjadi :  

  Internal Memory/Main Memory, berfungsi untuk me-nyimpan data dan program.  

  ALU (Arithmatic Logical Unit), untuk melaksanakan perbagai macam perhitungan.  

  Control Unit, bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer 

c) Output Device  

Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil 

pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU kedalam suatu media yang 

dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. 

Jenis output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Dalam kehidupan sehari-

hari, menulis, juga bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk mengeluarkan hasil pemikiran 

kedalam suatu media sehingga bisa dibaca oleh manusia. Media yang dipergunakan untuk 

menulis bisa berupa kertas ataupun bentuk lainnya.  

 

 

 

 



d) External Memory  

External memory bisa diartikan sebagai memory yang berada diluar CPU. Juga disebut 

sebagai Secondary Storage ataupun Backing Storage ataupun Memory Cadangan yang 

berfungsi untuk menyimpan data dan program. Data dan program yang tersimpan didalam 

external memory, agar bisa berfungsi data dan program tersebut harus dipindahkan 

terlebih dahulu kedalam internal memory. Jenis external memory cukup banyak. 

Dalam kehidupan sehari-hari, buku, kertas, gambar foto, ataupun rekaman suara, juga bisa 

dikatakan sebagai external memory dari manusia. Dikatakan external memory karena 

berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang terletak diluar otak manusia. Agar 

data-data yang ada didalam external memory tersebut bisa berfungsi bagi manusia, maka 

data-data tersebut, juga harus dipindahkan terlebih dahulu kedalam internal memory, 

misalnya dengan cara membaca.  

8. Arithmatic Logical Unit itu berfungsi untuk apa ?  

Jawab : 

ALU (Arithmatic Logical Unit), untuk melaksanakan perbagai macam perhitungan. 

9. Dapatkah saudara menceritakan tentang pengertian dari ASCII dan EBCDIC ? 

Jawab : 

ASCII (American Standart Code for Informa tion Interchange), menggunakan 7-bit guna 

menyajikan beberapa data. Sistem ini digunakan oleh beberapa pabrik komputer secara 

bersama-sama sehingga menghasilkan suatu standart yang baku untuk semua jenis 

komputer. Walaupun ASCII menggunakan kode 7-bit , tetapi dalam pelaksanaannya 

tetaplah 8-bit yang digunakan. Sebab masih menggunakan extra bit yang digunakan untuk 

mendeteksi pelbagai kesalahan yang timbul. 

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) menggunakan 8-bit guna 

menyajikan data yang ada. Dengan adanya 8-bit ini, tentu saja jumlah data yang disajikan 

menjadi lebih besar, yaitu sebanyak 2
8 

atau 256 kombinasi. 4 karakter yang berada 

disebelah kiri disebut sebagai zone-bits, dan 4 karakter sisanya disebut sebagai numerik 

bits. Kode-kode ini banyak digunakan oleh komputer IBM ataupun peralatan yang 

menggunakan standart IBM. 

 

 

 



10. Kenapa 4-bit BCD dikatakan tidak efisien ?  

Jawab : 

Karena 4-bit BCD hanya sanggup menampung data sebanyak 2
4
 atau 16 karakter yang 

berbeda, maka sistem BCD ini kemudian disempurnakan dengan menggunakan 6-bit guna 

menyajikan data yang ada. Dengan demikian, data yang disajikan akan menjadi lebih 

banyak lagi, yaitu 2
6 

atau sejumlah 64 karakter yang berbeda-beda. 

 

 

  


