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BAB III
PERANGKAT KERAS KOMPUTER
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Secara fungsional Perangkat keras komputer
dibedakan menjadi empat macam perangkat
(devices), yaitu :
– Perangkat masukan (input devices), 
– Perangkat proses (process devices), 
– Perangkat keluaran (output devices), dan
– Perangkat penyimpan (memory/storage devices). 

Perangkat Keras Penyusun Komputer Personal
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Perangkat input (masukan) merupakan peralatan yang dapat
digunakan untuk menerima data yang akan diolah kedalam komputer. 
Perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi
dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang 
diberikan oleh penggunanya. Prinsip kerja yang dilakukan perangkat
input adalah merubah perintah yang dapat difahami oleh manusia
kepada bentuk yang difahami oleh komputer (machine readable form), 
ini berarti mengubahkan perintah dalam bentuk yang difahami oleh
manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer yaitu dengan
kode-kode biner (binary encoded information).

Perangkat input dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perangkat
input langsung dan perangkat input tidak langsung. 

•Perangkat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses
oleh CPU, tanpa melalui media lain. 
•Sedangkan perangkat input tidak langsung yaitu input yang dimasukkan
tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu
media yang berbentuk simpanan luar (external memory), contohnya pita 
magnetic (magenetik tape), disk magnetic (magnetic disk), atau kartu
plong (punch card).

Perangkat Input
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• Contoh perangkat input langsung adalah
keyboard, mouse, joystic, scanner, card 
reader, MICR (magnetic ink character 
recognition), touch screen, light pen, sistem
sistem(microfon), UPC(universal product 
code), financial transaction 
terminal, mouse, digitizer graphics 
tablet, teleprinter terminal, point of sale terminal, 
visual display terminal, pointing device, optical 
data reader, sensor, digitizing camera, key to 
card, key to tape, key to disk. 
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• Papan Ketik (KeyBoard)
Merupakan sekumpulan tombol yang tersusun pada satu tempat seperti

mesin ketik yang umumnya mempunyai antara 85 hingga 120 tombol
terdiri atas huruf-huruf (A, a, B, b C, c, … Z,z), angka-angka (0,1, 2, …,9) 
simbul-simbul atau biasa dinamakan karakter khusus (@, %, $, …,dan
sebagainya) serta tombol-tombol fungsi (F1, F2, F3, …, F12). Namun
untuk keperluan khusus keyboard hanya memiliki beberapa tombol saja. 
Jumlah tombol yang ada pada PC berbeda-beda bergantung pada PC 
yang digunakan. PC desktop biasanya mempunyai 101,104, 110 atau
118 tombol. Sedangkan notebook atau laptop, jumlah tombolnya bisa
semakin sedikit karena mempunyai ruang yang kecil.Penekanan tombol
pada keyboard bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri atau per tombol
atau beberapa sekaligus untuk menunjukkan maksud tertentu, sebagai
misal CTRL+ALT+DEL, ALT+ 1 huruf tertentu, CTRL+Break, dan
sebagainya. 
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• Mouse 
Merupakan perangkat yang digunakan untuk meng-input-kan

data dengan cara menekan tombol klik. Biasanya mouse 
mempunyai 1 hingga 3 tombol klik dan setiap tombol klik
mempunyai peranan yang tersendiri. Terdapat 4 aktivitas
utama yang bisa dilakukan oleh mouse yaitu ; Click atau
single click, untuk membuat pilihan tertentu pada layar;  
Double click  untuk membuka dokumen atau membuka folder; 
Right click, untuk menunjuk arah pada layar komputer; Drag 
and Drop, untuk proses pemindahan icon atau item pada
layar. 

Ada 3 tipe dasar mouse :
– Mekanis : memiliki bola karet di dalam sisi bawah mouse dan

berotasi dalam segala arah. Sensor mekanisnya mendeteksi
gerakan bola lalu sensornya mengirimkan signal untuk
menggerakkan kursor pada layar.

– Optomekanis : sama seperti mouse mekanis yang baru, dan
ada yang menggunakan sensor optik untuk mendeteksi gerakan
bola.

– Optik : mouse ini menggunakan laser untuk mendeteksi gerakan
mouse dan memiliki LED. Tidak ada bola mouse dan gerakan
mekanis. Mouse optik harus digerakkan di atas permukaan atau
alas tertentu dengan jaringan yang dapat dibaca mouse.
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• Joystick.Merupakan tongkat yang  
penggunaaanya untuk menggerakkan cursor 
(kursor). Ini dilakukan dengan memegang tongkat
yang dapat diputar sampai dengan 360 derajat. 
Biasanya digunakan untuk permainan Video 
Games.

• Touchscreen. Difungsikan dengan cara
menyentuh layar monitor atau pad untuk
merespon obyek program.  

• Microfon.Merupakan alat input dengan cara
mengeluarkan suara, ini biasanya untuk aplikasi
multimedia atau lebih popular untuk keperluan
audio. Juga mampu berperanan sebagai hasil
output. Output audio bisa dalam bentuk musik, 
suara, dan juga kesan khas audio.



"Pengantar Teknologi Informasi" 8

• Scanner.Merupakan suatu alat yang 
berfungsi seperti mesin photocopy, yaitu
dengan cara memasukkan data melalui
pencahayaan dan selanjutnya
diterjemahkan dalam bentuk digital. Sensitif
kepada cahaya dan dapat menterjemah teks
, barcode, gambar, dan sebagainya. 
Perangkat input scanner dapat berupa
pembaca pengenal karakter tinta magnetik
atau Magnetic Ink Character Recognation
(MICR) dan optical data reader. MICR 
reader biasanya digunakan untuk transaksi
cek pada suatu bank, yang ditulis dengan
tinta magnetik yang hanya bisa dibaca
dengan perangkat MICR dan tidak bisa
dibaca dengan mata manusia. Optical Data 
Reader hampir seperti MICR, namun lebih
fleksibel, yang dapat berupa Optical 
Character Recognition (OCR) reader, OCR 
text reader, bar code wand, dan Optical 
Mark Recognition (OMR) reader. 
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• Trackball.Merupakan
perangkat penunjuk seperti
mouse, namun terdapat bola 
yang digunakan untuk
meggerakkan kursor diatasnya.

• Camera.Saat ini perangkat
input yang lagi banyak
digunakan adalah
menggunakan camera baik
video camera yang datanya
berjenis analog yang nantinya
bisa dikonversi menjadi data 
digital, maupun digital camera
yang datanya bisa langsung
berjenis digital
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Perangkat Keluaran
Perangkat keluaran merupakan perangkat yang 

dipakai untuk menampilkan hasil proses. 
Contohnya seperti layar monitor, printer, plotter, 
display card dan speaker. Perangkat Output atau
perangkat keluaran merupakan perangkat yang 
terdiri daripada alat-alat yang menterjemahkan
perintah yang telah diproses oleh komputer ke
dalam bentuk yang telah dimengerti oleh
manusia.

Terdapat 2 jenis perangkat output yang utama yaitu
bersifat Softcopy  misalnya monitor dan audio, dan
Hardcopy misalnya printer, plotter.
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• Layar Tampilan ( Monitor ).Terdapat 2 jenis unit 
layar tampilan yang biasa digunakan untuk komputer
yaitu: 

– Layar monitor berbentuk Pipih atau sering disebut LCD
(Liquid Crystal Display) atau monitor kristal cair, yang 
kebanyakan digunakan pada komputer Notebook, 
namun sat ini juga sudah mulai dipakai untuk PC. Jenis
LCD biasa, berteknologi model penyinaran belakang
(backlit) dan penyinaran samping (sidelit). Sedang LCD 
TFT (thin-film transistor) atau matriks aktif, setiap
pixeldikendalikan oleh satu transistor.

– Layar monitor tabung atau disebut CRT (Cathode Ray 
Tube) bentuknya seperti layar televisi yang digunakan
untuk komputer jenis Desktop atau PC. 

Terdapat berbagai standard dalam kualitas gambar yang 
didasarkan pada resolusi seperti :

– CGA (Colour Graphics Adapter) – 640 x 200 pixel
– EGA (Enhanced Graphics Adapter) – 640 x 480 pixel 
– VGA (Video Graphics Array) 640 x 480 pixel 
– SVGA (Super Video Graphics Array) – 800 x 600 dan

1024 x 768 pixel 
– XGA (Extended Graphics Array) – 2048 x 2048 pixel.
Jadi semakin besar resolusi sebuah monitor maka semakin

halus dan bagus kualitas gambar atau tampilan yang 
dihasilkan.
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• Printer dan plotter.Printer dan plotter merupakan
perangkat pencetak merupakan perangkat hardcopy
yang dihasilkan dari hasil pemprosesan komputer
dan input dari penggunanya.

Terdapat tiga macam jenis hasil cetakan dari printer :
– Printer Dot-matrik, Pencetak ini mempunyai pengetuk-

pengetuk kecil berbentuk titik yang dinamai pin. 
– Printer Tinta, bekerja dengan cara menyemprotkan

ataau menyemburkan tinta yang ada di dalam cardridge
ke kertas. 

– Printer Laser, bekerja seperti mesin photocopy yang 
menyemprotkan serbuk tinta dengan model 
pencahayaan, kualitas hasil printer laser paling bagus
namun harga printer dan serbuk tintanya juga paling 
mahal.

Plotter sebenarnya hampir sama dengan printer, namun
biasanya digunakan untuk mencetak gambar, grafik, 
desain teknik yang ukuruannya besar.

Dari perangkat Input dan Output diatas yang bisa
berfungsi sebagai perangkat masukan sekaligus
keluaran seperti layar monitor, magnetic tape, 
magnetic disk, paper tape, console, card read punch
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Perangkat Pemroses (CPU)
Perangkat pengolah atau pemroses data dalam komputer

adalah prosesor (processor) atau lengkapnya adalah
mikroprosesor (microprocessor), namun umumnya
pengguna komputer menyebutnya sebagai CPU (Central 
Processor Unit). 

Tugas CPU adalah melaksanakan dan mengawal
keseluruhan operasi komputer sehingga bisa dikatakan
hampir keseluruhan pemikiran dilaksanakan di sini CPU 
merupakan “otak” bagi sebuah sistem komputer. 

CPU memiliki 3 komponen utama yang merupakan bagian
tugas utamanya yaitu :
– unit kendali (Control Unit /CU), 
– Unit Aritmatika dan,
– Logika (Aritmatic and Logic Unit /ALU).

Serta kemponen register yang berfungsi membantu
melakukan hubungan (interface) dari dan ke memori. 
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Prosesor memiliki desain
koneksi pada motherboard 
berbeda-beda, koneksi
tersebut antara lain berupa
soket atau slot

Merek-merek mikroprosesor
yang dikenal, seperti Intel 
(tipe Pentium, Celeron, Xeon, 
dan sebagainya), AMD 
(Athlon, Duron, dan
sebagainya), atau Motorolla
(biasanya dipergunakan
untuk Macintosh). 

Prosesor jenis Soket

Prosesor jenis Slot
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Motherboard
Motherboard atau papan induk

merupakan perangkat yang 
paling utama terdapat pada
susunan komputer, ini
dikarenakan sebagai tempat
bergantungnya semua
komponen dalam komputer. 
Komponen-komponen yang 
ada didalamnya seperti
microprocessor, 
Coprocessor (optional), 
cipset , memori,  Basic 
Input-Output System 
(BIOS),  Expansion Slots
(untuk hard disk, cd-rom, 
video card, dan lainnya), 
serta sirkuit-sirkuit yang 
terkoneksi didalamnya. 
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Perangkat Penyimpan
Perangkat penyimpan (memory 

device) atau sering disebut memori
(memory) saja merupakan
perangkat yang digunakan untuk
melakukan penyimpanan data 
dalam komputer. 

Berdasarkan letakknya memori
komputer dibedakan menjadi dua
yaitu memori yang letaknya didalam
(Internal memory) dan memori yang 
letaknya diluar (external memory). 

Sedangkan berdasarkan
kekekalannya penyimpanan
dibedaka menjadi penyimpanan
sementara (temporary memory) 
dan penyimpanan tetap (permanent 
memory).

Hirarki memori
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• Internal memori adalah memori yang 
letaknya ada pada perangkat motherboard. 
Data yang akan diproses ataupun hasil
pemrosesan komputer, disimpan didalam
internal memori. Selain itu, internal memori
juga digunakan untuk menyimpan program 
yang digunakan untuk memproses data. 
Internal memori terdiri atas ROM (Read 
Only Memory) dan RAM (Random Access 
Memory).

• Eksternal memori adalah memori yang 
tidak berhubungan langsung dengan
motherboard, disebut eksternal karena
biasanya letaknya tidak terhubung langsung
dengan motherboard bahkan ada yang 
diluar casing (box) CPU. Eksternal memori
selain memiliki sifat penyimpanan yang 
permanen (non-vilatile) biasanya juga
memiliki kapasitas penyimpanan yang 
sangat besar. Yang termasuk dalam
kategori eksternal momori adalah floppy 
disk, harddisk, optical disk, CD-ROM, flash 
memory, tape drive, zip disk, dan lain-lain.

ROM

RAM
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Harddisk (HD) adalah sebuah media 
penyimpanan permanen yang memiliki
kapasitas penyimpanan yang sangat besar
bahkan paling besar dibanding dengan
perangkat penyimpanan yang lainnya. Letak
harddisk bisa didalam (internal) casing (box 
CPU) atau diluar (external) casing (box 
CPU) agar mudah dibawa kemana-mana
(portable).  Kapasitas penyimpanan datanya
yang berkembang saat ini dalam jumlah
gigabyte (GB), seperti Harddisk saat ini yang 
berkembang kapasitasnya sudah berupa
GegaByte, misalnya 10 GB, 20 GB, 30 GB, 
40 GB, 80 GB, 100 GB, dan seterusnya. Ia
dapat menyimpan dan memproses data 
dengan cepat, dengan kecepatan akses
sebuah harddisk bervariasi mulai dari 4500 
rpm (rotate per minute), 7200 rpm sampai
dengan 15000 rpm. 

Saat ini terdapat dua sistem interface harddisk
yaitu IDE dan SCSI. 

HD yang dibuka

Sistem Baca HD
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• DISKET. Disebut juga floppy disk karena
bentuknya yang lentur dengan kapasitas ukuran
penyimpanan 1.2 MB dan 1.44 MB. Ukuran fisik
disket yang biasa digunakan adalh 3.5 inchi dan
5.25 inchi.

• CD Drive.Dalam hal ini CD yang digunakan
adalah CD-R (CD-ROM), CD-R/W (CD-
ReWriteable), dan yang saat ini berkembang
adalah DVD-R dan DVD-R/W. CD drive 
merupakan tempat untuk meletakkan CD judul
CD-R maupun CD-R/W. Secara fisik kedua
bentuk CD tersebut sama,  begitu juga kapasitas
penyimpannya antara 500 MB sampai dengan
800 MB. Namun secara fungsi kedua CD 
tersebut berbeda. CD-R begitu dilakukan
Burning (pembakaran) maka CD tersebut tidak
bisa dihapus lagi, ini artinya proses pengisian
atau penyimpanan data hanya bisa dilakukan
sekali. Lain halnya dengan CD-R/W, setelah kita
melakukan penyimpanan data pada CD 
tersebut, data kemudian bisa dihapus dan
selanjutnya dilakukan pengisian lagi. Kecepatan
pembacaan data ditunjukkan dengan kecepatan
yang tertera pada perangkat CD/DVD tersebut, 
misalnya CD-RW 52X-24X-52X.
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• Flash Memory.Flash memory atau dinamakan
stick memory adalah teknologi penyimpan
sekunder yang relatif baru. Flash memori
merupakan media penyimpan yang sangat praktis, 
karena selain bentuknya yang kecil dan ramping 
juga memiliki kapasitas penyimpan yang lumayan
besar, selain itu juga pemasangannya sangat
mudah yaitu menggunakan port USB(universal
serial bus). Kapasitas yang umum antara 32 MB –
1 GB).

• Tape Drive.Tape drive atau sering disebut pita 
magnetic berfungsi untuk melakukan penyimpanan
data yang bisa disimpan dan dihapus kembali (read 
and writeable), teknik penyimpanan menyerupai
kaset rekaman lagu, bentuknya juga hampir sama
namun agak sedikit tebal.

• Perangkat Penyimpanan Masa Depan. Dr. Torok
peneliti dari Imperial Collage, London Inggris
bersama peneliti lain dari Universitas Neuchatel
Swiss dan Universitas Aristotle Yunani telah
mengumumkan penelitian media cakran digital 
dengan potensi kapasitas hingga 1 Terabyte (1024 
GegaByte). Diberi nama MODS (Multiple Optical 
Data Storage) atau disingkat MODS Disc yang 
menggunakan teknologi optik yang berbeda
dengan CD atau DVD.
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Multimedia
Merupakan perangkat yang biasanya digunakan

untuk akses data gambar, suara (audio) dan
video, games, pengolah foto digital, dan lainnya. 
Contoh Software ini misalnya MP3, MIDI, WAV, 
teleconference, chatting, video-drive, radio 
internet, berbagai macam games, dan lain 
sebagainya. syarat komputer multimedia, 
biasanya memiliki tambahan perangkat seperti : 
sound card,  graphic card, speaker, microphone
dan software (Program Aplikasi) yang mendukung
untuk melakukan akses multimedia tersebut.

---===ooo000ooo===---


