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Materi

5. 4. TEKNOLOGI SISTEM 
KOMPUTER  DAN SISTEM 
TELEKOMUNIKASI 

TIU :
Mahasiswa memahami
konsep dasar-dasar
pemrosesan komputer
bagi Organisasi

4.1. Teknologi Sistem Komputer
4.1.1.  Sistem Komputer
4.1.2.  Sistem Perangkat Keras & Perangkat Lunak

4.1.3.  Hubungan Antara Perangkat Keras & Perangkat 
Lunak

4.2. Teknologi Sistem Telekomunikasi
4.2.1. Komponen Sistem Telekomunikasi
4.2.2. Kurir Telekomunikasi dan ISDN
4.2.3. Topologi Jaringan dan Macam Jaringan

TIK :
Agar Mahasiswa dapat
1. Menjelaskan dasar-dasar pemrosesan komputer dan 

peranannya dalam pemecahan masalah
2. Mengetahui konsep dasar Komunikasi Data dan peranannya

dalam pemecahan masalah
3. Mengetahui macam-macam jaringan komunikasi yang dapat

digunakan dalam membantu pemecahan masalah
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Dasar-dasar pemprosesan computer

Arsitektur computer



Teknologi Sistem Komputer

• Central processing unit (CPU), yang mengendalikan semua unit sistem
komputer yang lain dan mengubah input menjadi output.
• Primary storage (penyimpanan primer), berisi data yang sedang diolah dan program.

• Control unit (unit pengendali), membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu
sistem

• Arithmatika and logical Unit , tempat berlangsungkan operasi perhitungan
matematika dan logika.

• Unit Input, memasukkan data ke dalam primary storage.

• Secondary storage (penyimpanan sekunder), menyedikan tempat untuk
menyimpan program dan data saat tiak digunakan.

• Unit Output, mencatat hasil pengolahan.
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Peralatan Input
• Beberapa alat input memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat input dan juga sebagai alat

output untuk menghasilkan data. Alat input/ouput demikian dikenal dengan terminal.
Alat input dibagi ke dalam dua golongan yaitu alat input langsung dan tidak langsung.
Bila terminal dihubungkan dengan pusat komputer yang letaknya jauh dari terminal
melalui alat komunikasi, maka disebut dengan nama Remote Job Entry (RJE) terminal
atau Remote Batch terminal.

• Alat input langsung memungkinkan input diproses secara langsung oleh CPU melalui alat
input tanpa terlebih dahulu dinmasukkan ke dalam media penyimpanan ekternal. Alat
input langsung terdiri dari beberapa golongan yaitu: keyboard, pointing device, scanner,
voice recognizer.

• Alat input tidak langsung , dimana data yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh
CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media mechine readable form (bentuk yang
hanya dapat dibaca oleh komputer dan merupakan penyimpanan ekternal). Alat input
tidak langsung terdiri dari: key-to-card, key-to-tape, key-to-disk.
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Penyimpanan primer (primary storage)
• Penyimpanan primer ada dalam beberapa bentuk yang memberikan beragam

kemampuan dalam hal operasi dan kecepatan. Ukuran dari penyimpanan primer
ditunjukkan dalam satuan Kilo Byte(KB), Mega Byte(MB), Giga Byte(GB). Bentuk-bentuk
penyimpanan primer:

• RAM (random access memory), adalah memori yang dapat diakses yaitu memori yang
dapat diisi dan diambil isinya. RAM bersifat volatile karena isinya akan hilang bilang listrik
padam.

• ROM (read only memory) adalah memori yang hanya dapat dibaca dan bersifat non
volatile yaitu isi dari ROM tidak akan hilang jika listrik padam. ROM berisikan intruksi dan
data yang memberitahukan komputer apa yang akan dilakukan pada saat komputer
dinyalakan.

• Cache Memory merupakan RAM khusus yang diletakkan antara processor. Cache
memory akan dibaca terlebih dahulu oleh processor sebelum mencari intruksi atau data
di RAM biasa.
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Unit Output
• Output yang dihasilkan pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 4 macam

bentuk, yaitu : tulisan, image, suara, dan bentuk yang hanya dapat di baca dan
dimengerti komputer. Tiga yang pertama adalah output yang dapat dipergunakan
langsung oleh manusia, sedangkan yang ke empat digunakan sebagai input untuk
proses selanjutnya atau sebagai input komputer yang lain.

• Alat output dapat berbentuk :

• Hard copy, alat yang digunakan untuk mencetak tulisan, angka, karakter khusus
dan simbol serta image pada media hard (keras) seperti misalnya kertas atau film.
Misalnya Printer, Plotter, COM (Computer Output Microform)

• Soft copy, alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image pada media
soft (lunak) yang berupa sinyal elektronik. Misalnya video display, flat planel
display, speaker.
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Software
• Perangkat lunak (software) adalah satu atau kumpulan dari beberapa

program. Perangkat lunak terbagi perangkat lunak sistem dan perangkat
lunak aplikasi.

• Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar yang diperlukan
semua pemakai komputer yang berhubungan dengan perangkat keras.
Perangkat lunak ini disediakan oleh pembuat perangkat keras atau oleh
perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak.
Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem: sistem operasi, penterjemah
bahasa dan program utility.

• Perangkat lunak aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai
menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu tugas
khusus.
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Sistem Operasi (Operating Sistem)
• Sistem operasi yang biasa dikenal dengan singkatan OS merupakan program yang

memiliki fungsi sebagai interface/penghubung antara pemakai dengan perangkat lunak
dan perangkat keras. OS layaknya seperti manajer di dalam perusahaan , yaitu
bertanggung jawab, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem
komputer.

• Fungsi utama Sistem Operasi

1. Manajemen proses, mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada
komputer.

2. Manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber
daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh program sistem atau program aplikasi
saat itu.

3. Manajemen data, pengendalian terhadap data masukan/keluaran, termasuk dalam hal
pengalokasian dalam piranti penyimpan sekunder maupun dalam memori utama.
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Tujuan utama Sistem Operasi

• Mempermudah penggunaan sistem komputer terutama pemrogram.

• Memberikan layanan bagi program aplikasi untuk memanfaatkan
sumber daya komputer.

• Mengusahakan agar sumber daya sistem komputer digunakan secara
efisien.

Contoh OS : DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Me/ Windows
XP, Windows NT/Windows 2000, OS/2, Unix, Linux
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• Perangkat Lunak Aplikasi (PLA)

• Perangkat lunak ini membantu pengelolaan sumber daya fisik dan konseptual perusahaan. PLA
diperoleh dengan 2 cara yaitu:

1. Membuat sendiri (custom programming)

Sebagian perusahaan yang menggunakan komputer besar dengan dibantu staf spesialis informasi,
merancang sistem berbasis komputer untuk memenuhi kebutuhan unik perusahaan. Produk mereka
adalah koleksi perangkat lunak (software library) dari program pesanan (custom program).

2. Membeli jadi (preweritten package).

Beberapa program aplikasi jadi yang terdapat dipasaran dapat dikelompokkan menjadi empat
kelompok::

• Paket Aplikasi Bisnis Umum

• Paket Aplikasi Khusus industri

• Paket Aplikasi Peningkatan Produktivitas Organisasi

• Paket Produktivitas Perorangan
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Peranan peralatan input, output dan perangkat lunak dalam
pemecahan masalah.

• Semua alat input dan output dapat berkontribusi pada pemecahan
masalah baik secara langsung dan tidak langsung. Contoh: keyboard ,
display, printer dan plotter (berperan langsung), source data automation
device, microfilm (berperan tidak langsung).

• Seperti halnya perangkat keras, perangkat lunak dapat juga berperan
langsung atau tidak langsung. Contoh: sistem operasi (berperan tidak
langsung), aplikasi bisnis umum dan industri (berperan tidak langsung),
sebagian perangkat lunak aplikasi peningkatan produktivitas organisasi
perorangan (berperan tidak langsung), spreadsheet, analisis statistik dan
perkiraan, manajemen proyek (berperan langsung).
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Komunikasi data : pengiriman data menggunakan transmisi elektronik 
dari terminal/computer satu ke terminal lain/computer lain.

• Contoh terminal data (yang umum) : printer, monitor PC, keyboard, 
plotter, scanner, dll.

• Tiga elemen utama komunikasi data :
• Sumber Data

• Media Transmisi

• Penerima Data
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• Sumber Data : elemen yang bertugas mengirimkan informasi / data, contoh ; telepon, fax,
terminal dll

• Sumber Data dilengkapi oleh Transmitter

• Output Transmitter pada Sumber Data : pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, pulsa digital

• Contoh Transmitter : modem

• Media Transmisi : media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima
data

• Media Transmisi terdiri dari 2 katagori / jenis : media transmisi fisik dan media transmisi non fisik.

• Media Transmisi Fisik, contoh : kawat tembaga, kabel coaxial, kabel serat optic.

• Media Transmisi Non Fisik, contoh : gelombang elektromagnetik

• Penerima Data : elemen yang bertugas menerima informasi / data, contoh ; telepon, fax, terminal
dll.

• Penerima Data dilengkapi oleh Receiver

• Penjabaran tiga elemen utama komunikasi data :
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•Implementasi Komunikasi Data saat ini :

• Reservasi Tiket secara online

• Mesin ATM pada perbankan

• Bank dengan sistem online

• Internet & E-mail

• Teleconference (audio/video)

• LAN / WAN / MAN

• GSM / CDMA

• GPS (Global Positioning System)

• Dll.
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Model Dasar Komunikasi Data

Skema dasar Komunikasi data
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• Peranan Komunikasi Data dalam Pemecahan Masalah

Komunikasi Data mempunyai pengaruh yang bersifat perorangan maupun organisasi dalam memecahkan masalah.

a. Pengaruh Perorangan

Manajer berhubungan dengan CBIS dalam 5 dasar untuk memperoleh informasi pemecahan masalah :

1. Menerima laporan berkala.

2. Memasukkan query ke dalam database dan menerima laporan khusus ( special report).

3. Memasukkan instruksi ke model matematis dan menerima hasil simulasinya.

4. Menggunakan otomatisasi kantor untuk mengirim maupun menerima komunikasi informal.

5. Memasukkan instruksi ke expert system dan menerima advice (nasehat)

b. Pengaruh Organisasi

Pada perusahaan yang menekankan pada penggunaan keputusan masalah sentralisasi , semua keputusan dibuat oleh
manajemen puncak di kantor pusat. Komunikasi Data memberikan arus data dari operasi organisasi yang tersebar luas ke
komputer kantor pusat, dan sebaliknya komunikasi data juga memberikan sumbangan dengan memberikan alat
komunikasi bagi keputusan manajemen puncak keseluruh bagian organisasi.

Pada perusahan yang menjalankan keputusan masalah desentralisasi, manajemen puncak mendelegasikan wewenangnya
dalam pembuatan keputusan tertentu kepada manajer tingkat bawahnya. Dengan demikian manajer tingkat di bawahnya
dapat memecahkan masalahnya sendiri karena dapat mengakses komputer pusat dan menggunakan hardware, software dan
data yang biasanya berada di kantor pusat.
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• Jenis-Jenis Jaringan (Network) :

A. WAN ( Wide Area Network )

• Meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti jasa telepon
jarak jauh dan satelit.

• Contoh WAN adalah jaringan perbankan dan sistem pemesanan

• penerbangan.

B. LAN (Lokal Area Network)

• Meliputi area yang terbatas. LAN umumnya menghubungkan hingga ratusan komputer mikro
yang semuanya berlokasi di area yang relatif kecil. Perusahaan tertarik menggunakan LAN
karena jaringan ini memungkinkan beberapa pemakai berbagi perangkat lunak, data dan
peralatan.

• Contoh : Sistem Jaringan pada supermarket besar.

• Buat Penjelasan mengenai istilah-istilah dalam Peralatan Komunikasi data (misal Switch, HUB,
LANCard, Host, Client, Server dan lain-lain).
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KEUNTUNGAN KOMUNIKASI DATA

• Pengumpulan dan persiapan data. Bila pada saat pengumpulan data
digunakan suatu terminal cerdas maka waktu untuk pengumpulan
data dapat dikurangi sehingga dapat mempercepat proses
(menghemat waktu).

• Pengolahan data. Karena komputer langsung mengolah data yang
masuk dari saluran transmisi (efesiensi).

• Distribusi.
Dengan adanya saluran transmisi hasil dapat langsung dikirim kepada
pemakai yang memerlukannya.



Major Types of Systems in Organizations
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