
HendraNet

Page 1 of 101

PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUETR

DAFTAR ISI

BAB I KOMPUTER

Definisi dan Sistem Komuter .....................................................................................

Sejarah Komputer dan Elemen Komputer ..................................................................

Organisasi dan Penggolongan Komputer....................................................................

BAB II CPU

CPU (  ALU dan CU).................................................................................................

Komponen Komputer, Hardware ...............................................................................

Software ....................................................................................................................

Brainware ..................................................................................................................

Contoh Hardware.......................................................................................................

BAB III PERANGKAT LUNAK

Perkembangan Perangkat Lunak ................................................................................

Evolusi Perangkat Lunak ...........................................................................................

Klasifikasi Perangkat Lunal .......................................................................................

Aplikasi Internet ........................................................................................................

BAB IV KOMUNIKASI DATA & JARINGAN

Komunikasi Data .......................................................................................................

Jaringan Komputer.....................................................................................................

Komponen Jaringan Komputer...................................................................................

BAB V TERMINOLOGI ANALISA DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI



HendraNet

Page 2 of 101

Model Umum Sistem .................................................................................................

Karateristik Sisitem....................................................................................................

Komponen Sistem Informasi......................................................................................

Sistem Analis.............................................................................................................

BAB VI PENGATAR BASIS DATA

Pengertian Basis Data ................................................................................................

Komponen Basis Data................................................................................................

Abstraksi Data ...........................................................................................................

Bahasa Basis data ......................................................................................................

BAB VIII  INTERNET DAN PEMAMFAATANNYA

Sejarah Internet..........................................................................................................

Teknologi Internet .....................................................................................................

E-Commerce..............................................................................................................

E-Banking..................................................................................................................

E-Goverment .............................................................................................................

E-Learning.................................................................................................................

Cyberkrim..................................................................................................................

Mamfaat Internet .......................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

1. Trembley, Jean Paul,1998. Introduction to Computer Science: an Algorithmic 
Approach.Mc GrawHill Book Co, Singapore 

2. Janner Simarmata, Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi, Andi Offset, 
Jakarta, 2006

3. Li, Ze-Nian, Drew, Mark. S. Fundamentals of Multimedia. Pearson Prentice 
Hall. 2004.

4. Tannenbaum, Andrew. Jaringan Komputer: Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1 
.Prentice Hall.1996.

5. Turban, Efraim. Rainer, R. Kelly. Richard E.Potter. Introduction to Information 
Technology. Edisi ke 3. John Wiley and Sons. 2005.

6. Turban, Efraim. Leidner, Dorothy. Ephraim Mclean. Information Technology for
Management. Edisi ke 5. John Wiley and Sons. 2006.

7. Berbagai Sumber dari Internet



HendraNet

Page 3 of 101

BAB 1

KOMPUTER

Definisi Komputer

Istilah KOMPUTER diambil dari bahasa latin “Computare” yang berarti 

menghitung (to compute atau to reckon) Menurut buku Computer Today (Donald 

H. Sanders) Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang 

cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis 

menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output 

dibawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang

tersimpan di memori (stored program). 

Definisi Komputer

Menurut buku “Computers” Fourth Edition (Larry Long dan Nancy Long)

Komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menterjemahkan (interpret) 

dan mengeksekusi perintah-perintah yang terprogram sebagai input, output, 

perhitungan dan operasi logika. Komputer secara teknikal sangat komplek tetapi 

secara konsep cukup sederhana.

Menurut buku Computer Control And Audit A Total System Approach(G. Burch 

Jr, Fellix R Stater) 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.

Sistem Komputer

Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, makaharus berbentuk 

sistem komputer (Computer System) Sistem adalah kumpulan elemen-elemen 

yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu 
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tujuan pokok dari sistem tersebutTujuan pokok dari sistem komputer adalah 

mengolah data untuk menghasilkan informasi.

Elemen-elemen dari sistem komputer adalah:

�Hardware(Perangkat Keras) adalah peralatan di sistem

   komputer yang scr fisik terlihat dan dapat dijamah

�Software(Perangkat Lunak) adalah program yang berisi

   perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data

�Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam

   mengoperasikan serta mengatur sistem komputer.

Sejarah  Komputer

Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia.

Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu

manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan

hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi 

panjang  dari penemuan-penemuan  manusia sejah  dahulu kala  berupa

alat  mekanik  maupun elektronik.

Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap

aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki

kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. Diantaranya

adalah sistem komputer di kassa supermarket yang mampu membaca kode

barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan

komunikasi, jaringan komputer dan internet yang mennghubungkan berbagai 

tempat di dunia.

Bagaimanapun juga alat pengolah data dari sejak jaman purba sampai saat ini

bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar.

1. Peralatan manual: yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana,

dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga 

tangan manusia

2. Peralatan Mekanik: yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang 
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digerakkan dengan tangan secara manual

3. Peralatan Mekanik Elektronik: Peralatan mekanik yang digerakkan oleh

secara otomatis oleh motor elektronik

4. Peralatan Elektronik: Peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh

Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang sejarah komputer dari masa ke

masa, terutama alat pengolah data pada golongan 2, 3, dan 4. Klasifikasi

komputer berdasarkan Generasi juga akan dibahas secara lengkap pada tulisan

ini.

ALAT HITUNG TRADISIONAL dan KALKULATOR MEKANIK

Abacus, yang muncul sekitar 5000 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih

digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal

mula mesin komputasi.

Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan

menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak.  Para pedagang 

di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan.  

Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus 

kehilangan popularitasnya.

Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi.  

Pada tahun 1642, Blaise Pascal (1623-1662), yang pada waktu itu berumur

18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik
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(numerical wheel calculator) untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan

pajak.

Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline, menggunakan delapan

roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga delapan digit.  Alat

ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis sepuluh.  Kelemahan alat ini 

adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan.

Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfred Wilhem von

Leibniz (1646-1716) memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat

mengalikan.  Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan 

menggunakan roda-roda gerigi.

Dengan   mempelajari  catatan   dan   gambar-gambar   yang   dibuat   oleh   

Pascal,   Leibniz  dapat menyempurnakan alatnya.   Barulah pada tahun 1820,

kalkulator mekanik mulai populer.  Charles Xavier Thomas de Colmar

menemukan mesin yang dapat melakukan empat fungsi aritmatik dasar. 

Kalkulator mekanik Colmar, arithometer, mempresentasikan pendekatan yang 

lebih praktis dalam kalkulasi  karena  alat   tersebut   dapat   melakukan  

penjumlahan,   pengurangan, perkalian,   dan pembagian.  Dengan

kemampuannya, arithometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. 

Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era

komputasi mekanikal.

Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seoarng profesor

matematika Inggris, Charles Babbage (1791-1871). Tahun 1812, Babbage

memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan  

matematika:mesin  mekanik sangat  baik  dalam  mengerjakan  tugas yang

sama berulangkali tanpa kesalahan; sedang matematika membutuhkan
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repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertenu. Masalah tersebut

kemudain berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat

untuk menjawab kebutuhan mekanik.  Usaha Babbage yang pertama untuk 

menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu

mesin untuk melakukan perhitungan  persamaan differensil. Mesin

tersebut dinamakan Mesin Differensial. Dengan menggunakan tenaga uap,

mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi

serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan Mesin

Differensial selama sepuluh tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk 

memulai membuat komputer general-purpose yang pertama, yang disebut 

Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada King (1815-1842) 

memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini.  Ia membantu

merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan 

mengkomunikasikan spesifikasi Anlytical Engine kepada publik.  Selain itu,

pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat 

instruksi untuk dimasukkan ke dlam mesin dan juga membuatnya menjadi

programmer wanita yang pertama.  Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan

Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA

sebagai penghormatan kepadanya.

Mesin uap Babbage, walaupun tidak pernah selesai dikerjakan, tampak

sangat primitif apabila dibandingkan dengan standar masa kini. 

Bagaimanapun juga, alat tersebut menggambarkan elemen dasar dari sebuah

komputer modern dan juga mengungkapkan sebuah konsep penting.  Terdiri

dari sekitar 50.000 komponen, desain dasar dari Analytical Engine 

menggunakan kartu-kartu perforasi

(berlubang-lubang) yang berisi instruksi operasi bagi mesin tersebut.

Pada 1889, Herman Hollerith (1860-1929) juga menerapkan prinsip kartu 

perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah

menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro

Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 
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membutuhkan waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan perhitungan.   

Dengan berkembangnya populasi, Biro tersebut memperkirakan bahwa 

dibutuhkan waktu sepuluh tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus.

Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang

kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat 

menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil

sensus dapat diselesaikan dalam waktu enam minggu.  Selain memiliki

keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media 

penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dpat ditekan secara

drastis. Hollerith kemudian mengembangkan alat tersebut dan menjualny

ke masyarakat luas. Ia mendirikan Tabulating Machine Company pada

tahun 1896 yang kemudian menjadi International Business Machine (1924) 

setelah mengalami beberapa kali merger.  Perusahaan lain seperti Remington

Rand and Burroghs juga memproduksi alat pembac kartu perforasi untuk usaha

bisnis. Kartu perforasi digunakan oleh kalangan bisnis dn pemerintahan untuk

permrosesan data hingga tahun 1960.

Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat p enemuan baru lainnya.  

Vannevar Bush (1890-1974) membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan

persamaan differensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan 

persamaan differensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh

kalangan akademisi.  Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan

gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan.  Pada tahun

1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer

elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik.  Pendekatan ini
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didasarkan pada hasil kerja George Boole (1815-1864) berupa sistem biner 

aljabar, yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan

sebagai benar atau salah.  Dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah  ke

dalam sirkuit listrik  dalam bentuk terhubung-terputus, Atanasoff dan Berry 

membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun proyek mereka 

terhenti karena kehilangan sumber pendanaan.

KOMPUTER GENERASI PERTAMA

Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam

perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit

potensi strategis yang dimiliki komputer.  Hal ini meningkatkan pendanaan

pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada

tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman membangun sebuah

komputer, Z3, untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali

Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan

komputer.  Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah 

kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode-rahasia

yang digunakan Jerman.  Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu 

mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan.

Pertama, colossus bukan merupakan komputer serbaguna (general-purpose

computer), ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua,
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keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade setelah perang 

berakhir.

Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu

kemajuan lain. Howard H. Aiken (1900-1973), seorang insinyur Harvard yang

bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US

Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan  

memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvd-IBM

Automatic Sequence Controlled  Calculator, atau Mark I, merupakan komputer

relai elektronik.  Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk

menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beropreasi dengan 

lambat (ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan) dan tidak

fleksibel (urutan kalkulasi tidak  dapat  diubah). Kalkulator tersebut dapat

melakukan perhitungan aritmatik dasar  dan persamaan yang lebih kompleks.

Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical

Integrator and Computer (ENIAC), yang dibuat oleh kerjasama antara

pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania.  Terdiri dari

18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan  5 juta titik solder, komputer tersebut 

merupakan mesin yang sangat besar yang  mengkonsumsi daya sebesar 160kW.
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Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert (1919-1995) dn John W.

Mauchly (1907-1980), ENIAC merupakan komputer serbaguna (general

purpose computer) yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I.

Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann (1903-1957) bergabung

dengan tim University of Pennsylvania dalam usha membangun konsep desin

komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik

komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable 

Automatic Computer(EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuh memori

untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan

komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan

pekerjaannya kembali.  Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit 

pemrosesan sentral (CPU), yang memungkinkan seluruh fungsi komputer

untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal.  Tahun 1951, UNIVAC I

(Universal Automatic Computer I) yang dibuat oleh Remington Rand,  

menjadi komputer komersial pertama  yang  memanfaatkan model arsitektur

von Neumann tersebut.
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Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki

UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC dalah

keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwilight D. Eisenhower

dalam pemilihan presiden tahun 1952.Komputer Generasi  pertama

dikarakteristik dengan fakta  bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik

untuk suatu tugas tertentu.  Setiap komputer memiliki program kode-biner

yang berbeda yang disebut “bahasa mesin” (machine language). Hal

ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi 

kecepatannya.

Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum (yang

membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar) dn silinder 

magnetik untuk penyimpanan data.

Kesimpulan:

Generasi Pertama.

Tabung hampa udara sebagai

penguat sinyal, merupakan ciri khas 

komputer generasi pertama. Pada

awalnya, tabung hampa udara

( vacum-tube) digunakan sebagai

komponen penguat sinyal. Bahan

bakunya terdiri dari kaca, sehingga

banyak memiliki kelemahan,
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seperti: mudah pecah, dan mudah

menyalurkan panas. Panas ini perlu

dinetralisir oleh komponen lain yang

berfungsi sebagai pendingin

Dan dengan adanya komponen     

tambahan, akhirnya

komputer yang ada menjadi besar, berat 

dan mahal. Pada

tahun 1946, komputer elektronik didunia yang pertama yakni

ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat

18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. begitu

besar ukurannya, sampai-sampai memerlukan suatu

ruangan kelas tersendiri. Pada gambar nampak komputer ENIAC, yang 

merupakan komputer elektronik pertama didunia yang mempunyai bobot seberat 

30 ton, panjang 30 M dan tinggi 2.4 M dan membutuhkan daya listrik 174 

kilowatts

KOMPUTER GENERASI KEDUA

Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan

komputer.  Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan

komputer.  Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis.

Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956.  
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Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu 

pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih

dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin 

pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. 

IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprery-Rand membuat

komputer bernama LARC. Komputer- komputer ini, yang dikembangkan untuk

laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data, sebuah

kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom.  Mesin tersebut sangat

mahal dan cenderung   terlalu   kompleks   untuk   kebutuhan  komputasi   

bisnis,   sehingga  membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua LARC yang

pernah dipasang dan digunakan: satu di Lawrence Radiation Labs di

Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and

Development Center di Washington D.C.  Komputer generasi kedua

menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly

adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singakatan  untuk 

menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer

generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di

pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer

yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-

komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer,

penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan program.

Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang 
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diterima secaa luas di kalangan industri.  Pada tahun 1965, hampir seluruh 

bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses 

informasi keuangan.

Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman 

yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer.  

Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi

penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapa

tmencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain 

produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai

bermunculan pada saat itu.   Bahasa pemrograman Common Business-Oriented

Language (COBOL) dan  Formula Translator (FORTRAN)  mulai umum 

digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang 

rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah

dipahami oleh manusia.  Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram

dan mengatur komputer.  Berbagai macam karir baru bermunculan

(programmer, analyst, dan ahli sistem komputer).  Industri piranti lunak juga

mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini.

Kesimpulan:

Transistor merupakan ciri khas komputer

generasi kedua. 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. Sebagai 

komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya: 

tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas. dan dengan demikian, komputer 
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yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah Generasi Komputer Pada tahun 

1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan 

transistor dan digunakan secara luas mulai beredar dipasaran. Komputer IBM-

7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang 

memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala 

macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan 

dan kemampuan yang dimilikinya, menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat 

popular. Komputer generasi kedua lainnya adalah: IBM Serie 1400, NCR Serie

304, MARK IV dan Honeywell Model 800.

KOMPUTER GENERASI KETIGA

Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun 

transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi

merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa (quartz rock)

menghilangkan masalah ini.  Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, 

mengembangkan sirkuit terintegrasi (IC : integrated circuit) di tahun 1958.  IC

mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon

kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.  Pada ilmuwan kemudian berhasil

memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal

yang disebut semikonduktor.  Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena

komponen- komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer

generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operating

system) yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program

yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor

dan mengkoordinasi memori komputer.

Kesimpulan :

Konsep semakin kecil dan semakin murah

dari transistor, akhirnya memacu orang

untuk terus melakukan berbagai

penelitian. Ribuan transistor akhirnya 

berhasil digabung dalam satu bentuk yang
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sangat kecil. Secuil silicium yag mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil 

diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC- Chip yang 

merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetic tersebut dapat di-

magnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya men-sinyalkan 

kondisi "ON" ataupun "OFF" yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 

dan 1 dalam system bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada

setiap bidang memory terdapat 924 cincin magnetic yang masing-masing 

mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada didalam satu chip 

tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. IBM S-360 merupakan komputer

pertama yang menggunakan IC dan diperkenalkan pada tahun 1964 seperti 

nampak pada gambar disebelah. Generasi Ketiga Komputer yang digunakan untuk

otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808, yang memiliki 4 

KB (kilo-Byte) memory dan 8 bit untuk core memory seperti yang nampak pada 

gambar

KOMPUTER GENERASI KEEMPAT

Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran

sirkuit dan komponen- komponen elektrik.  Large Scale Integration (LSI)

dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip.  Pada tahun 1980-an,

Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah

chip tunggal.

Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi

jutaan.  Kemampuan untuk  memasang  sedemikian  banyak  komponen  dalam  

suatu  keping  yang  berukurang  setengah keping uang logam  mendorong  

turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan
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daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer.  Chip Intel 4004 yang dibuat

pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan 

seluruh komponen dari sebuah komputer  (central  processing  unit,  memori,

dan kendali input/output) dalam sebuah  chip  yang sangat kecil.

Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang

spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian 

diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak  

lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave   oven,   

televisi,   dn   mobil   dengan  electronic   fuel  injection   dilengkapi   dengan 

mikroprosesor.

Perkembangan  yang  demikian  memungkinkan  orang-orang  biasa  untuk  

menggunakan  komputer biasa.  Komputer tidak lagi menjadi dominasi 

perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan

tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka

ke masyarakat umum.  Komputer-komputer ini, yang disebut minikomputer,

dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam.  

Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word

processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari

2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih 

dan dapat diprogram.

Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer (PC)

untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah.  Jumlah PC yang

digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di

tahun 1982.  Sepuluh tahun kemudian, 65 juta PC digunakan.  Komputer 

melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang
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berada di atas meja

(desktop computer) menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas

(laptop), atau bahkan komputer yang dapat digenggam (palmtop).

IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam  memperebutkan  

pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan 

sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan

komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan 

piranti mouse. Pada  masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM 

compatible dengan pemakaian CPU: IBM PC/486, Pentium, Pentium II,

Pentium III, Pentium IV (Serial dari CPU buatan Intel). Juga kita kenal 

AMD k6, Athlon, dsb. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi 

keempat. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja,

cara-cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan.  Seiring dengan

bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer- komputer tersebut dapat

dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi 

memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi

satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan  komputer

tunggal  untuk membentuk  kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu 

proses tugas. Dengan menggunakan perkabelan langsung (disebut juga local

area network, LAN), atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang

menjadi sangat besar.

KOMPUTER GENERASI KELIMA
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Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini

masih sangat muda. Contoh  imajinatif  komputer  generasi  kelima  adalah  

komputer  fiksi  HAL9000  dari  novel  karya Arthur C. Clarke berjudul

2001:Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari

sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan (artificial

intelligence), HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percapakan

dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari

pengalamannya sendiri.

Walaupun mungkin realisasi HAL9000 masih jauh dari kenyataan, banyak

fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat

menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia.  

Kemampuan untuk menterjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. 

Fasilitas ini tampak sederhan.  Namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih

rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertia

manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar

menterjemahkan kata-kata secara langsung.

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semkain 

memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan

rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan 

menggantikan model non Neumann. Model non Neumann akan digantikan 

dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk 

bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor

yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang

nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi.

Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek

komputer generasi kelima. Lembaga ICOT (Institute for new Computer

Technology) juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang

menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain

bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa

perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana 

yang lebih valid dan membuahkan hasil.
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Defisi Organisasi dan Arsitektur Komputer

Andrew S. Tanembaum (2001)

Organisasi Komputer : 

• Cara membuat struktur komputer sebagai suatu rangkaian abstarksi yg 

setiap abstraksinya dibuat berdasarkan abstarksi sebelumnya sehingga 

kompleksitasnya dapat diatasi dan sistem komputer dirancang secara 

sistemastis dan terorganisasi.

• Mempelajari bagian bagian terkait dengan unit -unit oprasional komputer 

dan hubungan antara komponen sistem komputer.

Arsitektur Komputer :

• Ilmu yang berkaitan dengan atribut atribut sebuah sistem yang tampak 

bagi seorang pemogram, atau yang mempunyai dampak langsung pada 

eksekusi logis sebuah program pada komputer.
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• Mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan 

programer seperti halnya set intruksi, aritmetik, pengalamatan. 

Penggolongan Komputer

Beberapa tahun lalu, penggolongan komputer dilakukan atas dasar besarnya

RAM yang ada tiap komputer. Waktu itu, komputer

yang memiliki memori atau RAM antara 512 KB

hingga 1 MB disebut dengan Komputer Mikro dan

yang memiliki RAM lebih dari 1 MB disebut 

Komputer Mini. Penggolongan seperti ini

sekarang tidak tepat lagi, karena komputer

sakupun sekarang sudah banyak yang memiliki

RAM lebih besar dari 1 MB. ( 1MB = 1.024 KB) Penggolongan jenis-jenis

komputer yang lebih tepat adalah berdasarkan jenis prosesor yang ada

pada komputer, karena kemampuan kerja komputer ditentukan

oleh kemampuan prosesornya, semakin tinggi jenis prosesor yan digunakan,

maka semakin tinggi pulalah  kinerja dari komputer tersebut. 

Penggolongan komputer berdasarkan criteria lain masih dimungkinkan,

misalnya berdasarkan ukuran fisik, system operasi, dan jenis data yang

diolah.

Jenis Komputer Berdasarkan Prosesor

Berdasarkan prosesornya, komputer digolongkan ke  dalam tiga bagian,

yaitu mainframe, minicomputer dan Personal Computer (PC).

Penggolongan ini dalam beberapa tahun mendatang akan semakin kabur dan

mungkin akan hilang, karena komputer mainframe dan mini mengalami

perkembangan yang lambat, sementara komputer PC berkembang terus dengan

pesatnya.

a. Mainframe adalah komputer yang

prosesornya mempunyai

kemampuan sangat besar, karena 
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ditujukan untuk banyak pemakai. Mainframe menyediakan   

sedikit   waktu   dan   sebagian memorinya   untuk   setiap pemakai

(user), kemudian berpindah lagi kepada pemakain lain, lalu    

kembali    kepemakai    yang    pertama. Perpindahan ini tidak

dirasakan oleh pemakai, seolah-olah   tidak  ada   apa-apa.  

Mainframe disediakan untuk banyak pemakai (multi user)

dan setiap pemakai dapat menggunakan program yang berbeda

pada saat yang sama (multitasking). Komputer mainframe

mempunyai CPU yang berada pada satu mesin sendiri, mempunyai

perangkat penyimpanan, komunikasi di satu mesin sendiri dan

dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard

dan monitor saja. Komputer jenis ini biasanya digunakan pada

perusahaan yang berskala besar, seperti kantor pusat penerbangan

nasional. Komputer mainframe saat sekarang kalah saing dengan

komputer PC dengan teknologi internet.

b.Minicomputer sebenarnya

adalah bentuk mini dari  

komputer mainframe. Kalau

mainframe dapat memiliki

ribuan terminal, komputer

mini lebih   terbatas   hanya   

sampai   puluhan   dan mungkin    hanya    ratusan. Komputer    mini 

ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar tetapi juga tidak

begitu kecil. Komputer mini cocok untuk perguruan tinggi yang

hanya memiliki  satu  atau  dua  fakultas,  pabrik  yang produknya hanya

untuk memenuhi kebutuhan daerah    setempat. Komputer     mini     

ini sekarang   jarang   dipakai,   karena   lebih fleksibel

menggunakan komputer PC dengan teknologi Local Area Network-

nya (LAN)
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c.Personal Computer (PC) atau komputer pribadi adalah komputer

yang  ditujukan untuk satu pemakai dengan satu pemakain 

program aplikasi pada suatu saat. Oleh karenanya, perangkatnya 

dapat diringkas ke  dalam satu mesin saja. Komputer ini

memiliki monitor, keyboard dan CPU. Namun didalam CPU ini

sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor saja, tetapi juga ada

perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangi perangkat 

tambahan (periferal). Komputer jenis inilah yang paling banyak

digunakan, baik itu di rumah, kantor, lembaga kursus, sekolah dll.

Dengan menambahkan berbagai perangkat tambahan, komputer PC

dapat menandingi komputer mainframe dan mini, seperti telah 

dijelaskan diatas.

Jenis Komputer Berdasarkan Bentuk dan Ukuran Fisik

Perlu diketahui bahwa komputer tidak dibedakan kemampuannya

berdasarkan ukuran fisiknya. Bukan   berarti   komputer yang   

kecil   bentuknya   berarti   kecil   pula kemampuannya.

a. Tower  (menara) adalah yang biasanya diletakkan disamping

atau dibawah meja, karena   ukurannya   yang   relatif   besar, 

sehingga memenuhi meja. Komputer ini biasanya       banyak

memiliki       ruang didalamnya dan banyak memiliki expansion 

slot    (tempat    untuk    memasang    card tambahan),   sehingga   

bisa   ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan.

b. Desktop   (meja) adalah

komputer  yang ukuran sedikit

lebih kecil dari   dari Tower, 

tetapi biasanya diletakkan

diatas  meja. Komputer ini
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paling banyak dipakai karena 

harganya yang     lebih     

murah bila dibandingkan

dengan bentuk yang lain. 

Komputer yang kita pakai

sekarang ini adalah jenis

desktop.

c. Portable (mudah dibawah-bawah) adalah komputer yang ukuran

sedikit lebih kecil dari   Desktop, karena   bagian-bagiannya 

dapat dirangkai menjadi satu kotak saja, sehingga   mudah   

dibawa   kemana-mana. Komputer ini ditujukan bagi pemakai yang 

sering    bertugas    dilapangan,    misalnya insinyur    yang    

bertugas    menyelesaikan suatu rumah      atau      peneliti      yang 

mengumpulkan data dilokasi yang jauh dari kantornya. Komputer

ini kurang populer karena relatif besar dan berat.

d. Notebook (buku catatan) adalah komputer yang ukurannya sebesar

buku catatan (yang banyak   dipakai   pelajar   dan   mahasiswa 

Amerika)   saja.   Notebook     mempunyai ukuran yang sama

dengan kerta kuarto, yaitu 8 ½ x 11 inci, tebalnya berkisar 1 

hinggan 1 ½ inci dan beratnya antara 4 sampai 6 kg.

e. Subnotebook adalah komputer yang

ukuran ada diantara komputer

notebook dan palmtop. Ukuran 

komputer ini sedikit lebih kecil

dari notebook karena   ada   

sebagian perangkat   

yang   tidak dipasang, biasanya disk

drive.
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f.  Palmtop adalah komputer yang dapat digenggam, karena

ukurannya yang sangat kecil, kira-kira sedikit lebih kecil

dibandingkan kaset video Beta. Komputer ini 

sering disebut handheld computer. Komputer

ini tidak memerlukan aliran listrik,

melainkan baterai kecil biasa (ukuran AA).

Kelemahan dari komputer   ini   adalah   layarnya   yang   terlalu   

kecil   dan keyboardnya   sedikit   lebih   kecil   dari   ukuran   

standar, sehingga menyulitkan pamakai.

Komputer Berdasarkan Jenis Data yang Diolah

Berdasarkan pada data yang diolahnya, komputer  dapat dibagai atas

tiga bagian, yaitu ;

a. Komputer Analog digunakan

untuk mengolah data kualitatif, 

bekerja secara kontinu dan

parallel, biasanya tidak

memerlukan       bahasa       perantara. 

Contohnya komputer yang

digunakan dirumah sakit

untuk mengukur suhu, 

kecepatan suara, voltase 

listrik dll.

b. Komputer   Digital   igunakan   untuk mengolah data kuantitatif

(huruf, angka, kombinasi huruf & angka, karakter-karakter khusus)

biasanya memerlukan bahasa perantara. Contohnya komputer PC dll.

c. Komputer Hybrid, merupakan kombinasi antara komputer analog

dengan digital. Contohnya Facsimile.
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Data berasal dari kata datum yg berati fakta atau bagian dari fakta yang 

mengandung arti dapat  dihubungkan dengan suatu kenyataan .berupa lambang, 

gambar, simbol, angka dll.

Pengolah data berati informasi yg merupakan segala bentuk pengolahan terhadap 

data  atu kombinasi – kombinasi dari berbagai pengolahan terhadap data yang 

berguna bagi yang memerlukan. Diantaranya :

• Perekaman ( tercata, tertulis )

• Klasifikasi ( pemberian indentitas / 

pengelompokan)

• Penyusunan ( pengaturan 

berdasrkan klasifikasi )

• Perhitungan 

• Penyusunan laporan 

• Penyimpanan 

• Pencarian 

• Penggandaan 

• Pembagian 

• Penyeleksian 
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BAB II

CENTRAL PROCESSING UNIT

& KOMPONEN KOMPUTER

Central Processing Unit

• Merupakan komponen terpenting dari sistem komputer 

• Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya 

• Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa 

komponen 

Yaitu :

• ~ Arithmetic and Logic Unit (ALU)

• ~ Control Unit (CU)

• ~ Registers

• ~ CPU Interconnections

Arithmetic and Logic Unit (ALU)

~ Bertugas membentuk fungsi – fungsi pengolahan data komputer.

~ ALU sering disebut mesin bahasa (machine language) karena bagian ini  

mengerjakan instruksi – instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. 

Seperti istilahnya

~ ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit arithmetika dan unit logika  boolean, 

yang masing – masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri.

Control Unit

~ Bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keselurahan mengontrol 

komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam 

menjalankan fungsi – fungsi operasinya.
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~ Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi –  

instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut.

Registers

~ Media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data.

~ Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data  

saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya.

CPU Interconnections

~ Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus –

bus eksternal CPU

~ Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register – register.

~ Komponen eksternal CPU :sistem lainnya, seperti memori utama, piranti  

masukan/keluaran

Struktur detail internal CPU

Fungsi CPU

• Menjalankan program – program yang disimpan dalam memori utama 

dengan  cara mengambil instruksi – instruksi, menguji instruksi tersebut 

dan  mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah.

• Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan 

mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu : 

operasi pembacaan instruksi (fetch) dan operasi pelaksanaan instruksi 

(execute)

Komponen-Komponen Komputer

Komputer terdiri dari tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 

 Hardware (perangkat keras), merupakan peralatan fisik dari komputer  

yang dapat kita lihat dan rasakan. Hardware ini terdiri dari ;

Input/Output Device (I/O Device)
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Terdiri dari perangkat masukan dan keluaran, seperti keyboard 

dan printer. (lihat sub menu periferal)

Storage Device (perangkat penyimpanan)

Merupakan media untuk menyimpan data seperti disket, harddisk,

CD-I,dll.

Monitor /Screen

Monitor merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita

ketikkan pada papan keyboard setelah diolah oleh prosesor.

Monitor disebut juga dengan Visual Display Unit (VDU).

Casing Unit

Casing unit adalah tempat dari semua peralatan komputer,

baik itu motherboard, card, peripheral lain dan Central

Procesing Unit (CPU). Casing unit ini disebut juga dengan 

System Unit.

Central Procesing Unit (CPU)

Central Procesing Unit adalah salah satu bagian komputer

yang paling penting, karena jenis prosesor  menentukan pula

jenis  komputer. Baik tidaknya suatu komputer,   jenis  

komputer,   harga  komputer,   ditentukan   terutama   oleh   jenis 

prosesornya. Semakin canggih prosesor komputer, maka

kemampuannya akan semakin baik dan biasanya harganya akan

semakin mahal.
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 Software (perangkat lunak), merupakan program-program komputer

yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang 

dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang 

dimengerti oleh komputer. Software terdiri dari beberapa jenis, yaitu ;

Sistem Operasi, seperti  DOS, Unix, Novell, OS/2, Windows, dll.

Adalah  software yang  berfungsi untuk mengaktifkan seluruh

perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-

masingnya dapat saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi

maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. Program Utility, 

seperti Norton Utility, Scandisk, PC Tools, dll.

Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi

kekurangan/kelemahan dari system operasi, misalnya PC Tools dapat

melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi PC Tools

mampu memberikan keterang dan animasi yang bagus dalam proses

pemformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat

dikembalikan lagi tapi dengan program bantu hal ini dapat dilakukan.

Program Aplikasi, seperti GL, MYOB, Payroll, dll.

Merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan

tertentu, seperti program gaji pada suatu perusahaan. Maka

program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja tidak

dapat digunakan oleh departemen yang lain. Biasanya program

aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer komputer sesuai

dengan permintaan/kebutuhan seseorang/lembaga/perusahaan guna

keperluan interennya. Program Paket, seperti MS-Word, MS-Excel, 

Lotus 125, dll Adalah program yang disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai

kepentingan. Seperti MS-Word, dapat digunakan oleh departemen

keuangan untuk membuat nota, atau bagian administrasi untuk 

membuat surat penawaran dan lain sebagainya.
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Bahasa Pemrograman, Pascal, Fortran, Clipper, dBase, dll.

Merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat

program komputer, apakah itu sistem operasi, program paket dll.

Bahasa pemrograman ini biasanya dibagi atas 3 tingkatan, yaitu ;

1. Low   Level   Language,   bahasa   pemrograman   generasi   

pertama,   bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti

karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang

mengerti hanyalah pembuatnya saja.

2. Midle Level Language, merupakan bahasa pemrograman

tingkat menengah dimana penggunaan instruksi sudah 

mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit

untuk di mengerti karena banyak menggunakan singkatan-

singakatan seperti STO artinya simpan (singkatan dari STORE)

dan MOV artinya pindah (singkatan dari MOVE).Yang

tergolong kedalam bahasa ini adalah Assembler, ForTran

(Formula Translator).

3. High Level Language, merupakan bahasa tingkat tinggi yang 

mempunyai ciri mudah dimengerti, karena menggunakan bahasa

sehari-hari, seperti BASIC, COBOL, dBase dll.

 Brainware (User), adalah personil-personil yang terlibat langsung

dalam pemakaian komputer, seperti Sistem analis, programmer,

operator, user, dll. Pada organisasi yang cukup besar, masalah 

komputerisasi biasanya ditangani oleh bagian khusus yang dikenal

dengan bagian EDP (Electronic Data Processing), atau sering disebut

dengan EDP Departemen, yang dikepalai oleh seorang Manager EDP.
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Contoh Input-Output Device

No Peralatan Input

1 Keyboard terbagi atas :

 Serial                 : bentuk besar konektor 5 buah berbentuk 

jantan

 PS2                    : bentuk kecil konektor 6 buah erbentuk 

jantan

 Usb ( Universal serial Bus )   : bentuk seperti kabel Tlp

 Infrared              : Menggunakan sensor

 Wairles              : Menggunakan gelombang 

Tombol dalam keyboard terbagi atas :

 Tombol fungsi

 Tombol alphabet

 Dll

2 Mouse terbagi atas:

 Serial                     : 2 baris konektor 9 buah

 Ps2                         : bentuk bulat konektor 7 buah

 Infared                    

 Wairles

4 Disket 

Untuk fungsi pemasukan ialah untuk memasukan data yang telah 

tersimpan dalam disket tersebut ( mengcopy )dan terbagi atas :

 5.50 Inch kapasitasnya terbagi HD ( 1.2 mb ) dan DD ( 

360 kb )

 3.50 Inch kapasitasnya terbagi HD ( 1.44 mb ) dan DD ( 

720 kb)

5 Hardisk

Untuk HD fungsinya sama miripnya dengan disket, tapi 

kelebihannya selain dapat menampung data lebih banyak HD 
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juga dapat dijadikan  penyimpanan sistem. Yang perlu 

diperhatikan dalam HD adalah : Letak Jumper, Penempatan kabel 

power dan penempatan kabel data.

Ciri lain dari HD;

 Mempunyai 40 Pin 2 baris

 Biasa diberi nama Primary / IDE / IDE0 / IDE1

HD SCSI :

 Mempunyai  pin 60/64 Pin dan lebih besar.

 Biasanya digunakan ntuk server.

6 CD ROM/CD DRIVE

Daya tampung untuk CD berkisar antara 600/650 Mb. Sedangkan 

untuk CD ROM sendiri memiliki ciri ;

 Mempunyai 40 Pin 2 Baris

 Biasa diberi nama Scondary / IDE1 / IDE1 / IDE2

7 Scaner, fungsi scaner  untuk memindahkan obyek kedalam 

bentuk file cara kerjanya seperti mesin fotocopy.
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8 Tambahan ,

Macam–macam  power suply diantarnya :

 Jenis AT, mempunyai ciri 2 pusat kabel yang pertama 

adalah kabel untuk aliran listrik ke Power ( CHBP ), 

sedangkan yang kedua untuk aliran listrik ke Motherboard 

( P8 / P9 )dan ke HD,CDOM,dll

 Jenis ATX, mempunyai ciri hanya 1 pusat kabel dari 

pusat itulah kavel untuk motherboard dan kabel yang 

lainnya bersatu.

Peralatan Output

1 Disket 

Untuk fungsi keluaran ialah untuk menyimpan  data yang telah 

dikerjakan disket tersebut ( mengcopy ) dan terbagi atas :

 5.50 Inch kapasitasnya terbagi HD ( 1.2 mb ) dan DD ( 

360 kb )

 3.50 Inch kapasitasnya terbagi HD ( 1.44 mb ) dan DD ( 

720 kb)

2 Hardisk

Untuk HD fungsinya sama miripnya dengan disket, tapi 

kelebihannya selain dapat menampung data lebih banyak HD 

juga dapat dijadikan  penyimpanan sistem ( Winds). Yang perlu 

diperhatikan dalam HD adalah : Letak Jumper, Penempatan kabel 

power dan penempatan kabel data.

Ciri lain dari HD;

 Mempunyai 40 Pin 2 baris

 Biasa diberi nama Primary / IDE / IDE0 / IDE1

3 Monitor  berfungsi untuk tampilan. Dan model dari  moitor 

tersebut adalah;

 CGA ( Color Grafik Array ) mempunyai pin 9 Buah 
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jantan banyak digunakan pada komputer generasi ( XT 

/AT)

 EGA mempunyai pin 9 buah jantan digunakan pada 

generasi PC 386 

 VGA ( Virtual Grafik Array ) mempunyai pin 15 buah 

jantan

 SVGA  mempunyai pi 15 buah jantan dan terbagi:

 Non Full hanya mempunyai 5 tombol pengatur 

cahaya.

 Full , pengaturan cahayanya ada yang analog ) 

diputar ) ada yang digital dan terbagi atas Flat 

dan cembung.

4 Printer, untuk tampilan print out, dan terbadgi atas;

 Printer Impac, yang kerjanya mengguakan pita yang 

dipukul dengan mata jarum

 Non Impact, printer yang teknologinya menggunakan pita 

/ bubuk

5 LCD, seperti halnya monitor bedanya LCD ditampilkan kedalam 

bentuk layar / dinding tampilan.

Peralatan Proses

Motherboard: tempat menyimpan Procesor, RAM dan Perivheral

 Slot Ekspansi AGP  128 bit untuk card VGA warna coklat

 Slot Ekpansi PCI  64 bit untuk perivheral lainnya warna putih

 Slot VESA 32 bit untuk perivheral lainnya

 Slot ISA  16 bit untuk periveral lainnya

 Slot ISA 8 bit untuk perivheral lainnya



Memory ( RAM ) : Kecepatan proses pada komputer

1. RAM 30 pin, kecepatan 64 kb – 4 mg ( pemasangan dari pinggir )
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 Model parity ciri –ciri IC ganjil

 Non parity ciri-ciri IC genap

2. RAM 72 pin, kecepatan 2 mg – 32 mg ( pemasangan dari pinggir )

 EDO  Pin lebih rapat

 Non EDO pin depan belakang sama

( 1 & 2 ) Biasa disebut SIMS

3. 168 pin, kecepatan 16 mg – 512 mg ( pemasangan dari atas )

 PC 66 Mhz

 PC 100 Mhz

 PC 133 Mhz

4. 184 pin, kecepatan 64 mg – 512 mg

 PC 200 Mhz, PC 266 Mhz, PC 1600 Mhz, PC 2100 Mhz

( 3 & 4 ) Biasa disebut DIMS / SDRAM

ROM: Berisi program bios dan perintah – perintah yang telah dimasukan pabrik 

pembuat ROM sebelumya.

 Macam – macam bios : AMI Bios, Award bios, Phonik Bios

 Contoh – Contoh perintah yang tersimpan dalam ROM : dir, cls, copy 

con.( yg tidak berhubungan dengan perangkat Exsternal ).

Procesor : kecepatan pengolahan data pada procesor

 Soket 2, 3, 3 pada generasi PC 286, 386, 486, kecepatan max 50 Mhz

 Soket 5 pada generasi PC 486 kecepatan max 60 Mhz

 Soket 6, 7 pada generasi Pentium klasik kecepatan max 200 Mhz

 Soket 7+  pada generasi pentium MMX, kecepatan max 550 Mhz

 Soket 370 PPGA  INTEL pada generasi Pentium III/ Celeeon

 Soket 462 digunakan oleh Duron

 Soket A digunakan oleh Atlon

 Soket 423 / 478  digunaka oleh Pentiun 4

 Slot 1 digunakan oleh Pentium 233 – 850 Mhz
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 Slot A digunakan oleh AMD

VGA Card : Pengangkat Grafik pada CPU ke monitor.

 Card model ISA

 Card model PCI

 Card model AGP

 Card Model ON BOARD

 Card + TV Tuner

Sound Card : Pengangkat Sinyal Audio dari CPU ke Speaker aktip

 Card model ISA

 Card model PCI

 Card Model ONBOARD

TV Tuner ( + FM radio ): Penerima sinyal ( Gelombang ) Telvisi + Radio FM

 TV Tuner hanya baru ada  model PCI dan model Onboard + VGA

Modem : Berfungsi untuk merobah sinyal DIGITAL – ANALOG - DIGITAL

 Model Internal :  modem berupa card seperti halnya  VGA

 Modem eksternal : modem yang teripasah dan disambung ke Com2

LAN Card : Berfungsi untuk alat komunikasi antara komputer satu dengan 

komputer lainnya ( Jaringan ).

 Model ISA

 Model PCI
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BAB III

SOFTWARE ( PERANGKAT LUNAK )

Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi 

informasi. Komputer di gunakan orang untuk meningkatkan hasil kerja dan

memecahkan berbagai masalah. Yang menjadi pemroses data atau pemecah

masalah itu adalah perangkat lunak.

Data yang di proses pun telah banyak berubah, yang semula hanya berupa data 

bilangan dan karakter merambah ke audio visual (bunyi, suara, gambar, film).

Sejauh perkembangan hingga saat ini, seluruh proses menggunakan format

data digital dengan satuan bit (binary digit).

PERKEMBANGAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK

Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana

perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak.

Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, menggunakan aljabar Boolean,

yang di representasikan sebagai binary digit (bit), yaitu 1 (benar / on) atau

0 (salah / off), cari ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang

mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nible (4 bit), byte (8 bit), word (2

byte), double word (32 bit).

Kelompok-kelompok bit ini di susun ke dalam struktur instruksi seperti

penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini

di ubah menjadi kode-kode yang di kenal sebagai assembler. Kode-kode

mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghapal 

kode tersebut dan format (aturan) penulisannya yang cukup
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membingungkan, dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat

tinggi yang seperti bahasa manusia (bahasa Inggris). Saat ini pembuatan 

perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks,

dengan urutan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan

ratusan orang dalam pembuatannya.

Siklus Perangkat Lunak

EVOLUSI PERANGKAT LUNAK

Era Pioner

Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke

antar bagian dalam komputer, gambar berikut memperlihatkan orang yang

sedang menggunakan komputer. Cara lain dalam mengakses komputer 

adalah menggunakan punched card yaitu kartu yang di lubangi. 

Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah 

program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, 

perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya.

Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai di 

kerjakan komputer berupa print out. Proses yang di lakukan di dalam

komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan di proses.
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Gb 3.3 Wanita sedang menggunakan komputer ENIAC

Era Stabil

Pada era stabil penggunaan komputer sudah banyak di gunakan, tidak hanya

oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri /

perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat 

lunak dapat menjalankan beberapa fungsi, dari ini perangkat lunak mulai

bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang di

jalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak

proses yang di lakukan secara serempak (multi tasking). Sebuah perangkat

lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna (multi user) secara 

cepat/langsung (real time). Pada era ini mulai di kenal sistem basis data,

yang memisahkan antara program (pemroses) dengan data (yang di proses).

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Evolusi Perangkat Lunak
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Era Mikro

Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini,

perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Perangkat lunak dapat di bedakan menjadi perangkat lunak sistem yang

bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang di gunakan

secara langsung oleh penggunannya untuk keperluan tertentu. Automatisasi

yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan.

Era Modern

Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada

sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggampun

telah di lengkapi dengan perangkat lunak yang dapat di sinkronkan dengan

PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke

mesin cuci, AC dan microwave, telah di tanamkan perangkat lunak untuk

mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan

itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. 

Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelentir orang,

tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang, dengan beberapa tahapan proses

yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat 

kecerdasan yang di tunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat,

selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal 

suara dan gambar.

KLASIFIKASI PERANGKAT LUNAK

Perangkat lunak secara umum dapat di bagi 2 yaitu perangkat lunak sistem

dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat di bagi lagi menjadi 

3 macam yaitu :

1. Bahasa pemrograman : merupakan perangkat lunak yang bertugas

mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang di rancang manusia ke
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dalam format yang dapat di jalankan komputer, contoh bahasa

pemrograman di antaranya : BASIC, COBOL, Pascal, C++, FORTRAN

2. Sistem Operasi : saat komputer pertama kali di hidupkan, sistem

operasilah yang pertama kali di jalankan, sistem operasi yang mengatur

seluruh proses, menterjemahkan masukan, mengatur proses internal,

memanejemen penggunaan memori dan memberikan keluaran ke

peralatan yang bersesuaian, contoh sistem operasi : DOS, Unix, Windows

95, IMB OS/2, Apple’s System

7

3. Utility : sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi 

tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras (hardware

troubleshooting), memeriksa disket yang rusak (bukan rusak fisik), 

mengatur ulang isi harddisk (partisi, defrag), contoh Utilty adalah Norton

Utility

Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak

di jumpai dan terus berkembang. Sebelum tahun 1990-an aplikasi yang di 

kenal yaitu pemroses kata (Word Star, Chi Write), pemroses tabel (Lotus

123, Quatro Pro), database (DBASE), dan hiburan (game). Pada 

perkembangan pemroses kata, tabel dan database saat ini telah di bundel

menjadi aplikasi office dengan tambahan aplikasi untuk pembuatan presentasi

yang nanti akan di berikan pada pelatihan ini. Contoh aplikasi office adalah

Microsoft Office yang terdiri dari Word(pemroses kata), Excel (pemroses

tabel), Access (database), dan PowerPoint (presentasi). Yang berkembang

sangat banyak saat ini adalah aplikasi multimedia dan internet. Contoh aplikasi

multimedia adalah Winamp untuk memutar musik berformat MP3 atau CD

Audio, kemudian RealPlayer yang dapat digunakan untuk menonton film atau

VCD. Aplikasi internet yang umum di gunakan adalah untuk browsing, e-mail, 

chatting dan messenger.

Aplikasi yang bersifat khusus di antaranya untuk membantu pekerjaan Engineer

seperti AutoCAD
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(gambar struktur), Protel (gambar rangkaian elektronik), dan Matlab

(pemroses dan visualisasi persamaan matematis).

Sistem Operasi

Sistem operasi sangat berkaitan dengan prosesor yang di gunakan. Jenis

prosesor pada PC yang umum adalah yang kompatibel dengan produk awal

IBM dan Macintosh. PC Macintosh, perangkat lunaknya di kembangkan oleh 

perusahaan yang sama sehingga perkembangannya tidak sepesat cloning 

IBM PC. Sistem operasi dari cloning IBM saat ini secara umum terbagi 

menjadi 2 aliran yaitu komersil yang di buat oleh Microsoft dan yang bersifat 

freeware yang di kembangkan oleh peneliti dari seluruh dunia karena bersifat

open source, yaitu bahan baku pembuatan dapat di baca, sehingga hasilnya 

dapat di tambah atau di modifikasi oleh setiap orang. Sementara interaksi antara 

pengguna dan komputer di kenal melalui 2 cara, cara yang pertama adalah 

pemberian instruksi melalui penulisan perintah(gambar 3.5), atau dengan 

cara tunjuk

(pointer) dengan tampilan grafis (gambar 3.6).

Sistem Operasi Berbasis Teks



HendraNet

Page 46 of 101

Sistem Operasi Brbasis Grafis

Aplikas Office

Perangkat lunak aplikasi perkantoran yang umum adalah pemroses kata (dan

pemroses tabel )

Word : Program Pemroses Kata

Pemroses kata umum di gunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang
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sering di lakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti 

penomoran, pengaturan spasi, margin (jarak pinggir kertas), jenis huruf

(font), pemroses kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata bahkan 

kalimat.

Pemroses     tabel     

biasanya     di gunakan       

untuk melakukan 

perhitungan   yang  

menggunakan tabel   

(tabulasi).   Fungsi  

standar yang    di      

gunakan      adalah 

penjumlahan di suatu

range dalam baris  

atau kolom tertentu,

atau fungsi lainnya  seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, minimal atau          

deviasi. Automasi pemrosesan      dapat dilakukan 

dengan     menggunakan macro, misalnya perhitungan bulanan. 

Aplikasi Multimedia
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Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak dan  beragam.   Di   katakan   

Multimedia karena   selain   penggunaan  media   teks, aplikasi      ini      dapat

memproses      / menampilkan 

dalam bentuk yang lain yaitu gambar,   

suara   dan   film Aplikasi   

Multimedia   sangat berkaitan dengan

format data yang di  gunakan. 

Aplikasi     Multimedia     umumnya     

di pisahkan lagi  menjadi aplikasi

yang di gunakan untuk membuat,

yang hanya di gunakan   untuk   

menampilkan   saja   dan aplikasi

pengaturan.

Player Suara / Musik

Player Film

Format-format digital multimedia di antaranya :
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MIDI (Musical Instrument Digital Interface) , format suara instrumen ini di

perkenalkan pada tahun 1983 oleh perusahaan musik elektrik seperti Roland,

Yamaha dan Korg. Format MIDI bersifat sangat kompak dengan ukurannya

yang kecil, suara yang di hasilkan oleh MIDI dengan dukungan sound card 

yang memilik synthesizer (penghasil suara elektrik) sangatlah mirip dengan

organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik. MP3,  format suara

yang terkenal saat ini berbeda dengan MIDI yang hanya instrument, MP3 

merekam seluruh suara termasuk suara penyanyinya. Kualitas suara MP3 akan

berbanding dengan ukuran penyimpannya. Kualitas yang banyak di gunakan

untuk merekam musik adalah standar CD- ROM (44,2 KHz, 16 bit, stereo),

sementara kualitas terendah adalah kualitas seperti telepon (5 KHz, 8 bit, mono).

MPEG (Moving Picture Experts Group), merupakan format yang di susun

oleh ahli dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia.

AVI (Audio Video Interleave), format AVI di buat oleh Microsoft dan mudah

di pindah-pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word atau 

PowerPoint

Quicktime, sama dengan AVI, Quicktime dapat digunakan baik di komputer

berbasis Intel maupun Mac. Quicktime dapat menyaingin AVI di karenakan

tingkat kompresinya yang lebih baik. Tingkat kompresi  menentukan besar-

kecilnya file yang  akan menentukan pula besar-kecilnya media 

penyimpanan, dan lebar jalur data yang dibutuhkan untuk transfer.

Aplikasi Internet

Perangkat lunak yang berhubungan dengan internet sangat berkaitan dengan 

aplikasi internet. Aplikasi Internet adalah protokol yang digunakan untuk 

berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan.

Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia
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(server) atau sisi pengguna (client). Contoh aplikasi internet dan perangkat 

lunak dari sisi pengguna yang umum di gunakan adalah :

1. HTTP  (Hypertext Transfer protocol),  merupakan aplikasi internet yang

menampilkan baris kalimat, atau gambar, dengan beberapa kata yang di

beri tanda garis bawah (hypertext). Dari hypertext ini, pengguna dapat

melompat dari satu dokumen (page) ke dokumen lainnya. Perangkat

lunak di sisi pengguna yang menjalankan http di kenal sebagai browser.

Contoh

11 Browser Internet Explorer

browser adalah Internet Explorer (gambar 3.11) dan Netscape.

2. E-mail (Electronic mail), merupakan aplikasi surat menyurat di internet.

Setiap orang memiliki

alamat e-mail, dan bisa saling bertukar dokumen satu sama lain. Contoh 

perangkat lunaknya adalah Outlook Express (gambar 3.12)
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Outlook Express

3. Messenger

Messenge

r di g  

kan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih

(conference), selain komunikasi melalu teks (messsage), juga bisa

berupa suara (voice) mapun film

(webcam)
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BAB IV

KOMUNIKASI DATA & JARINGAN

Komunikasi Data

a. Penggabungan antara dunia komunikasi dan  komputer, 

• Komunikasi umum  antar manusia (baik dengan bantuan alat 

maupun langsung)

• Komunikasi data  antar komputer atau perangkat digital lainnya 

(PDA, Printer, HP)

b.Komunikasi di mana informasi yang dikirimkan  (source) adalah data, 

c. Data adalah semua informasi yang berbentuk digital (bit 0 dan 1). 

d.Transmisi suara (analog) dapat juga dijadikan   transmisi data jika formasi suara 

tersebut di  ubah (dikodekan) menjadi bentuk digital 

Contoh

Modem ( Modulator-demodulator)

Mentrasformasikan deretan dalam bit digital menjadi sinyal analog (modulator)

dan sebaliknya (demodulator)
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Jaringan Komputer

Ciri-ciri jaringan komputer:

1. Berbagi Perangkat Keras (Hardware).

2. Berbagi Perangkat Lunak (Software).

3. Berbagi Saluran Komunikasi (Internet).

4. Berbagi Data Dengan Mudah.

5. Memudahkan Komunikasi Antar Pemakai Jaringan.

Teknologi    Jaringan    Komputer    terbagi    dalam    beberapa    kategori

diantaranya

- PAN Personal Area Network

- Local Area Network (LAN)

- Metropolitan Area Network (MAN)

- Wide Area Network (WAN)
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Keuntungan dari Local Area Network :

- Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah (File Sharing)

- Pemakaian  printer  dapat  dilakukan  oleh  semua  client   (Printer

Sharing).

- File-file  data  dapat  disimpan  pada  server,  sehingga  data  dapat diakses 

dari semua client menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan,  yang  

dapat  dibuat  berdasarkan  struktur  organisasi perusahaan sehingga 

keamanan data terjamin

- Throughput yang tinggi

- Relatif lebih murah

- File data yang keluar/masuk dari/ke server dapat di kontrol.

- Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat.

- Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali.

- Komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan E-Mail 

& Chat.

- Bila salah satu client/server terhubung dengan modem, maka semua atau 

sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan 

Internet atau mengirimkan fax melalui 1 modem.

Topologi Jaringan

Topologi Jaringan adalah  gambaran secara fisik dari  pola hubungan antara 

komponen-komponen jaringan,  yang  meliputi  server,  workstation,  hub  dan  

pengkabelannnya.  Terdapat  tiga  macam topologi jaringan umum digunakan, 

yaitu Bus, Star dan Ring.

1. Topologi Bus

Pada topologi Bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana 

seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi Bus adalah  

pengembangan jaringan atau  penambahan workstation baru  dapat dilakukan  

dengan  mudah tanpa  mengganggu  workstation lain.  Kelemahan dari topologi 
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ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan 

jaringan akan mengalami gangguan.

Topologi Bus

2. Topologi Star

Pada topologi Star,  masing-masing workstation  dihubungkan secara  langsung  

ke server atau  hub. Keunggulan dari topologi tipe Star ini adalah bahwa dengan 

adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau 

lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga  akan  

meningkatkan  unjuk  kerja  jaringan  secara  keseluruhan.  Dan  juga  bila  

terdapat gangguan di  suatu  jalur  kabel  maka  gangguan  hanya  akan  terjadi  

dalam  komunikasi  antara workstation   yang  bersangkutan  dengan  server,   

jaringan  secara  keseluruhan  tidak  mengalami gangguan. Kelemahan dari  

topologi Star  adalah kebutuhan kabel yang  lebih  besar dibandingkan dengan 

topologi lainnya.

Topologi star
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3. Topologi Ring

Di dalam topologi Ring semua workstation dan server dihubungkan sehingga 

terbentuk suatu pola lingkaran  atau cincin. Tiap  workstation ataupun server  akan 

menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke  komputer lain,  bila 

alamat- alamat yang  dimaksud sesuai maka informasi diterima dan bila tidak 

informasi akan dilewatkan.

Kelemahan dari topologi  ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu  ikut 

serta mengelola informasi yang dilewatkan  dalam jaringan, sehingga bila  

terdapat gangguan  di suatu node maka seluruh jaringan akan terganggu.

Keunggulan topologi Ring adalah  tidak terjadinya collision atau tabrakan  

pengiriman data seperti pada topologi Bus, karena hanya satu node dapat 

mengirimkan data pada suatu saat.



Pengantar Teknologi Informasi & Komputer By HendraNet

Page 57 of 101

Komponen Lain dalam Jaringan

Hub/Konsentrator

Sebuah Konsentrator/Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan

kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat 

lain. Dalam topologi Bintang, kabel twisted pair datang dari sebuah

workstation masuk kedalam hub. Hub mempunyai banyak slot 

concentrator yang mana dapat dipasang menurut nomor port dari card

yang dituju.

Ciri-ciri yang dimiliki Konsentrator adalah :

� Biasanya terdiri dari 8, 12, atau  24 port RJ-45

� Digunakan pada topologi Bintang/Star

� Biasanya di jual dengan aplikasi khusus yaitu aplikasi yang

mengatur manjemen port tersebut.

� Biasanya disebut hub

� Biasanya di pasang pada rak khusus, yang didalamnya ada Bridges, 

router
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Repeaters

Contoh yang paling mudah adalah pada sebuah LAN menggunakan 

topologi Bintang dengan menggunakan kabel unshielded twisted pair. 

Dimana diketahui panjang maksimal untuk sebuah kabel unshileded

twisted pair adalah 100 meter, maka untuk menguatkan sinyal dari kabel 

tersebut dipasanglah sebuah repeater pada jaringan tersebut.

Bridges / Jembatan

Adalah sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan kedalam dua 

buah jaringan, ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, 

dimana kadang pertumbuhan network sangat cepat makanya di perlukan

jembatan untuk itu. Kebanyakan Bridges dapat mengetahui masing-

masing alamat dari tiap-tiap segmen komputer pada jaringan sebelahnya

dan juga pada jaringan yang lain di sebelahnya pula. Diibaratkan 

bahwa Bridges ini seperti polisi lalu lintas yang mengatur di 

persimpangan jalan  pada  saat jam-jam sibuk.  Dia  mengatur agar 

informasi di antara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur.

Bridges juga dapat di gunakan untuk mengkoneksi diantara network 

yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda 

pula.,.

Routers

Sebuah Router mengartikan informaari dari satu jaringan ke jaringan 
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yang lain, dia hampir sama dengan Bridge namun agak pintar sedikit,

router akan mencari

jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasakan atas

alamat tujuan dan alamat asal.

Sementara Bridges dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di 

masing-masing sisi jaringan, router mengetahui alamat komputerr, bridges 

dan router lainnya. router dapat mengetahui keseluruhan jaringan melihat sisi 

mana yang paling sibuk dan dia bisa menarik data dari sisi yang sibuk

tersebut sampai sisi tersebut bersih.

Jika sebuah perusahaan mempunyai LAN dan menginginkan terkoneksi ke 

nternet,merekaharus membeli router. Ini berarti sebuah routerdapat 

menterjemahkan informasi diantara LAN anda dan Internet. ini juga 

berarti mencarikan  alternatif  jalur yang  terbaik  untuk  mengirimkan  data  

melewati internet.

Ini berarti Router itu :

� Mengatur jalur sinyal secara effisien

� Mengatur Pesan diantara dua buah protocol

� Mengatur Pesan diantara topologi jaringan  linear Bus dan  Bintang(star)

� Mengatur Pesan diantara melewati Kabel Fiber optic, kabel 

koaaksialm atau kabel twisted pair
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BAB V

TERMINOLOGI ANALISA

DAN PERANCANGAN SISTEM

Analisa : Suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal didalam mempelajari

serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan (case) yang ada.

Sistem : Seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, mesin atau alat dan   

prosedur serta konsep-konsep yang dihimpun menjadi  satu untuk 

maksud dan tujuan bersama.

Informasi : Data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti

bagi yang menerimanya

Beberapa defini sistem menurut para ahli, diantaranya yaitu :

Prof. Dr. Mr. S. Prajudi A. mendefinisikan sistem adalah suatu yang terdiri dari 

obyek, unsur-unsur atau komponen- komponen yang berkaitan dan 

berhubungan satu sama lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut 

merupakan satu kesatuan proses.

Drs. Komarudin, mendefinisikan sistem adalah suatu susunan yg teratur dari 

kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya serta prosedur-prosedur 

yang berkaitan untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan 

kegiatan dari suatu organisasi

Menurut Gordon B Davis

Sistem adalah seperangkat unsur unsur yang terdiri dari manusia, alat konsep 

dan prosedur yang dihimpun untuk maksud dan tujuan bersama.

Menurut Raymond Mc Leod

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama 

untuk mencpai suatu tujuan.

Gordon B. Davis, menyatakan bahwa sistem bisa berupa abstrak atau fisik. 

Sistem Abstrak yaitu suatu sistem yang memiliki susunan yang teratur 

dari gagasan- gagasan aau konsepsi yang saling bergantung. Sistem 
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Fisik yaitu suatu sistem yang berupa serangkaian unsur yang bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan.Beberapa pengertian atau defmisi dari

Sub Sistem, diantaranya yaitu :

Gordon B. Davis, mendefinisikan sistem dibagi menjadi beberapa faktor atau 

unsur-unsur kedalam subsistem-subsistem.

Norman L. Enger, mendefinisikan suatu sub-sistem adalah serangkaian 

kegiatan yg dapat ditentukan identitasnya

Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari  elemen-elemen atau 

komponen-komponen atau subsistem-subsistem merupakan defmisi yang lebih 

luas.

Pendekaan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih mudah digunakan 

untuk mempelajari sistem dengan tujuan analisi dan perancangan.

Suatu sistem memiliki suatu tujuan (goal) dan ada juga memiliki sasaran 

(objectives). Dalam hal ini tujuan (goal) biasanya dihubungkan dengan ruang 

lingkup yang lebih luas. Sedangkan sasaran (objectives) memiliki ruang lingkup 

yang lebih sempit.

A. MODEL UMUM SISTEM

Model umum sistem terdiri dari 2 (dua) model, yaitu : a.   Model Sistem 

Sederhana.

Model sistem sederhana hanya terdiri dari input, proses dan output. Berikut 

beberapa contoh dari Model Sistem Sederhana :

• Program Perhitungan Pascal, nilai dimasukan, setelah dijalankan (running)

• Data   Mahasiswa   berupa   nim,     nama,     niluts,     niluas,     niltgs,
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nilabs, diproses menjadi daftar hasil studi semester berupa laporan. b.   Sistem 

Dengan Banyak Input dan Ouput.

B. KARAKTERISTIK SISTEM

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang 

mencirikan sebagai suatu sistem. Karakteristik juga mengambarkan sistem secara 

logik. Adapun karakteristik-karakteristik yang tersebut yaitu :

Komponen-Komponen Sistem ( Components System)

Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa 

suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem memiliki 

sifat-sifat dari sistem dan menjalankan fungsi tertentu dari sistem. Subsistem yang 

menjalankan fungsi tertentu tersebut dapat mempengaruhi proses sistem secara 

keseluruhan.

Batasan Sistem ( Boundary System )

Batasan sistem (Boundary System) merupakan daerah yang dibatasi 

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dibatasi dengan lingkungan 

luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu 

kesatuan. Batasan sistem ini menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut

Model Sistem dengan banyak masukan dan keluaran
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Lingkungan Sistem ( Environment System )

Lingkungan luar (Environment) dari suatu sistem adalah apapun yang ada 

diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar 

sistem dapat menguntungkan atau merugikan.

• Menguntungkan

Merupakan energi dari sistem yang harus tetap dijaga dan dipelihara karena 

bersifat menguntungkan.

• Merugikan

Merupakan energi yang harus ditahan dan dikendalikan, energi ini bisa 

merusak kelangsungan hidup dari sistem.

Penghubung Sistem (Inteface System )

Jalinan atau penghubung (Interface) merupakan media penghubung 

antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Kegunaan penghubung yang 

lainnya adalah :

• Memungkinkan   sumber-sumber  daya  dapat  mengalir  dari   subsitem  yang   

satu kesubsistem yang lainnya.

• Keluaran dari subsistem menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya 

melalui penghubung.

• Satu subsitem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya untuk 

membentuk satu kesatuan.

Masukan Sistem {Input System)

Masukan adalah energi yang dimasukan kedalam sistem. Masukan dapat berupa 

Masukan Perawatan {Maintenance Input) dan Masukan Signal (Signal Input).

• Masukan Perawatan {Maintenance Input)

Merupakan energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. 

Contoh : Program Komputer
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• Masukan Signal (Signal Input)

Merupakan energi yang dimasukan supaya untuk didapatkan keluaran. Contoh : 

Informasi

Keluaran Sistem ( Output System )

Keluaran adalah hasilkan dari energi yang diolah dan klasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan berupa sisa pembuangan. Keluaran dapat 

menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya atau kepada sistem.

Contoh : Pada sistem komputer, sebagai keluaran yang berguna adalah Informasi 

yang dibutuhkan, kemudian sebagai keluaran yang tidak dibutuhkan adalah 

panas yang dihasilkan.

Pengolah Sistem ( Process System )

Suatu sistem dapat memiliki suatu bagian pengolah. Bagian pengolah ini 

yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

Sebagai contoh sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan 

barang-barang lainnya menjadi barang jadi.

Sasaran dan Tujuan Sistem ( Objective and Goal System )

Suatu sistem pastilah memiliki tujuan atau sasaran. Sasaran dari sistem 

sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang 

dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau 

tujuannya.



Pengantar Teknologi Informasi & Komputer By HendraNet

Page 65 of 101

C. KLASIFIKASI SISTEM

Sistem mempakan suatu bentuk yang saling terintegrasi antar komponen 

yang satu dengan komponen yang lainnya. Setiap sistem memiliki sasaran atau 

goal yang berbeda-beda.

Sistem juga diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang dan bentuk 

sistem tersebut. Adapun klasifikasi sistem tersebut yaitu :

Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem    Abstrak    adalah    Sistem   yang    dibentuk    akibat   

terselenggaranya ketergantungan ide, dan tidak dapat di identifikasikan secara 

nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Contoh : Sistem Teologi, 

hubungan antara manusia dengan Tuhan.
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Sistem Fisik adalah Mempakan kumpulan elemen-elemen atau unsur-

unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat 

diidentifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya. Contoh sebagai berikut :

• Sistem transportasi, memiliki elemen : petugas, mesin, organisasi yang 

menjalankan transportasi.

• Sistem Komputer, memiliki elemen : peralatan yang berfungsi bersama-sama 

untuk menjalankan pengolahan data.

Sistem Alamiah dan Buatan Manusia

Sistem Alamiah merupakan sistem yang terjadi secara alamiah dan tidak 

diproses oleh manusia, dan terbentuk dari kejadian didalam alam. Sebagai contoh 

yaitu :

• Sistem Atmosfier

• Sistem Tata Surya

• Sistem pertumuhan pada Pohon

Sistem Buatan Manusia merupakan sisem yang buat oleh manusia dan 

merupakan interaksi antara manusia dengan mesin. Sebagai contoh yaitu :

• Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Base System Information)

• Sistem Mobil

Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik

Sistem  Deterministik merupakan  sistem  yang  melakukan  prosesnya  

dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Sebagai contoh yaitu :

Sistem  Komputer karena  sistem komputer dapat diprediksi  berdasarkan 

program-program yang dijalankan.

Sistem Probabilistik Sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, 

tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti; (Selalu ada 

sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem). Contoh :
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• Sistem penilaian ujian

• Sistem pemasaran.

Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

Sistem tertutup (closed system) adalah sistem yang tidak bertukar materi, 

informasi, atau energi dengan lingkungan, dengan kata lain sistem ini tidak 

berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya reaksi kimia dalam 

tabung yang terisolasi. Sedangkan sistem terbuka (open system) adalah sistem 

yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya 

sistem perusahaan dagang.

Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem Alamiah (natural system) adalah sistem yang terjadi karena alam, misalnya 

sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia (human made system) adalah 

sistem yang dibuat oleh manusia,misalnya sistem komputer.

Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks

Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem sederhana 

(misalnya sepeda) dan sistem kompleks (misalnya otak manusia).

D. KOMPONEN SISTEM INFORMASI

Pada sistem mempunyai beberapa komponen yang berkenaan dengan 

sistem komputerisasi. Menurut Gordon B. Davis, beberapa komponen yang 

digunakan untuk melengkapi suatu sistem.

Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras bagi suatu Sistem Informasi terdiri atas:

1. Komputer, sebagai pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, unit 

penyimpan file dan sebagainya.
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2. Peralatan penyiapan data.

3. Terminal masukan dan keluaran.

Perangkat Lunak (Software)

Perangkat Lunak (Software) dibagi menjadi 3(tiga) jenis utama, yaitu :

1. Sistem Perangkat Lunak Umum.

Seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan 

untuk pengoperasian sistem komputer.

2. Aplikasi Perangkat Lunak Umum.

Seperti model analisis dan keputusan.

3. Aplikasi Perangkat Lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik 

dibuat untuk tiap-tiap aplikasi.

Database

Database merupakan file yang berisikan tabel-tabel yang saling 

berinteraksi sehingga dapat diproses dan digunakan dengan cepat dan mudah.

Tabel Merupakan kumpulan data yang tersusun menurut aturan tertentu dan 

berhubungan dengan topik tertentu. Tabel diorganisasikan dalam dua bagian, 

bagian menurun atau kolom disebut dengan field dan bagian mendatar atau baris 

disebut dengan record.

File database dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik 

berupa, magnetic-tipe, piringan (diskette, cd)

Menurut Mc. Leod, database merupakan suatu kumpulan data yang saling 

terintegrasi, diatur dan disimpan menurut suatu cara yang memudahkan 

pengambilan kembali.
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Prosedur

Prosedur merupakan komponen fisik, kerena prosedur disediakan dalam 

bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Terdapat 3 (tiga) jenis 

prosedur yang dibutuhkan, yakni.

1. Instruksi untuk pemakai.

2. Instruksi untuk penyiapan masukan.

3. Instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer.

Personil

Personil dapat terdiri dari beberapa bagian:

a. Pimpinan Sistem Informasi ( EDP Manager / IT Manager )

Merupakan orang yang merencakan, mengoranisasikan, menyusun staff, 

mengarahkan dan mengendalikan didalam organisasinya.

b. Sistem Analis ( Analyst System )

Bekerja sama dengan pemakai mengembangkan sistem baru dan memperbaiki 

sistem yang ada sekarang ini. Analisis sistem adalah pakar dalam mengidentifikasi 

masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu 

pemecahan masalah.

c. Pemrogram ( Programmer )

Menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat 

kode instruksi-instruksi yang menyebabkan komputer mengubah data menjadi 

informasi yang diperlukan pemakai.

d. Operator Komputer ( Computer Operator ).

Menangani peralatan komputer berskala besar seperti komputer mainframe dan 

mini komputer. Operator memantau layar komputer, mengganti ukuran-ukuran 

kertas di printer, mengelola perpustakaan tape dan disk storage, serta melakukan 

tugas-tugas serupa lainnya.
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e. Data Entry

User yang bertugas memasukan data kedalam database melalui software 

aplikasi yang disediakan

f.    Teknisi Komputer

Bagian yang bertugas me-maintance peralatan komputer yang ada seperti PC, 

Printer dan lain-lain.

E. SISTEM ANALIS

Analisis sistem adalah pakar dalam mengidentifikasi masalah dan 

menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan 

masalah. Sistem Analis bekerja sama dengan pemakai (user) 

mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang ada sekarang ini.

a. Fungsi Sistem Analis

Adapun fungsi dari Sistem Analis sebagai berikut :

• Mengidentifikasi Masalah Kebutuhan User

• Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai

• Memilih alternatif metode pemecahan masalah

• Merencanakan dan menerapkan rancangan sistem.

b. Tugas Sistem Analis

Adapun Tugas dari Sistem Analis sebagai berikut :

• Mengumpulkan & Menganalisa Dokumen

• Menyusun Dan Menyajikan Rekomendasi

• Merancang Dan Mengidentifikasi Sistem

• Menganalisa Dan Menyusun Biaya

• Mengawasi Kegiatan Penerapan Sistem
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c.   Pribadi Sistem Analis

Sistem Analis hams memiliki kreteria pribadi sebagai berikut

• Mampu Bekerja sama

• Berkomunikasi dgn Baik

• Bersikap Dewasa

• Sopan Santun

• Mempunyai Pendirian

• Bersikap Tegas

• Bertindak secara Metodik

• Akurat

• Kreatif
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BAB VI

PENGANTAR BASIS DATA

 Data representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu obyek atau kejadian yang 

direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya

 Informasi Hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan.

 Sistem Informasi Suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi 

dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendaliannya 

untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan.

Komponen sistem informasi

Hardware, software, personil, data, prosedur

PENGERTIAN BASIS DATA

Kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang diorganisasikan 

berdasar sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan 

software digunakan untuk melakukan manipulasi  data untuk tujuan tertentu

Atau 

 Himpunan Kelompok Data (Arsip) yang saling berhubungan dan diorganisasikan 

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.

 Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian 

rupa dan tanpa pengulangan (Redundensi) yang tidak perlu.

 Kumpulan File/Table/Arsip yang saling berhubungan yang disimpan daam media 

penyimpan Elektronik.

Tujuan Basis Data

 Kecepatan dan Kemudahan (Speed)

 Efisiensi  ruang penyimpanan (Space)
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 Keakuratan (Accuracy)

 Ketersediaan (Avaiability)

 Kelengkapan (Completeness)

 Keamanan (Security)

 Kebersamaan pemakai (Shareability)

Pentingnya Basis Data

 Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam 

menyedikan informasi

 Menentukan kualitas informasi : cepat, akurat, tepat pada waktunya dan relevan.

Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya 

mendapatkannya. 

 Mengurangi duplikasi data (data redundancy)

 Hubungan data dapat ditingkatkan (data relatebility)

 Mengurangi pemborosan tempat penyimpanan

 Keamanan

Operasi Basis Data

 Pembuatan Basis Data (Create Database)

 Penghapusan Basis Data (Drop Database)

 Pembuatan File/Table baru ke suatu basis data (Create Table)

 Penghapusan File/Table dari suatu basis data (Drop Table)

 Penambahan data baru ke suatu file/table di sebuah basis data (insert)

 Pengambilan data dari sebuah file/table (Retrieve/Search)

 Pengubahan data dari sebuah file/table (Update)

 Penghapusan data dari sebuah file/table (Delete)
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Pererapan Basis Data

 Bidang Fungsional 

 Kepegawaian 

 Pergudangan 

 Akuntansi 

 Reservasi 

 Layanan Pelanggan 

 Bentuk Perusahan 

 Perbankan 

 Rumah Sakit 

 Produsen Barang 

 Sekolah 

 Telekomunikasi
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KOMPONEN SISTEM BASIS DATA

Lebih lanjut lagi, dalam sebuah sistem basis data, secara lengkap akan terdapat 

komponen-komponen utama sbb:

1.Perangkat Keras (Hardware)

2.Sistem Operasi (Operating System)

3.Basis Data (Database)

4.Sistem (Aplikasi/Perangkat Lunak) Pengelola Bisnis

Data (DBMS)

5.Pemakai (User)

6.Aplikasi (perangkat lunak) lain (bersifat opsional

ABSTRAKSI DATA

Abstraksi      data      merupakan      tingkatan/level      dalam bagaimana melihat 

data dalam sebuah sistem basis data.

Ada 3 level abstraksi data :

□Level Fisik (Physical Level) - Internal Level

□Level Logik/Konseptual (Conceptual Level)

□Level Penampakan (View Level) - External Level

□ Physical Level - Internal Level

merupakan level terendah, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya 

suatu data disimpan. Pada level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan 

dari strukturdan datanya sendiri.

□ Conceptual Level

Menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan 

hubungannya dengan data yang lain.

□ View Level - External Level
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Merupakan level tertinggi, hanya menunjukkan sebagaian dari basis data 

sesuai dengan kebutuhan user, bagi user yang menggunakan terasa sebagai satu 

kesatuan data yang kompak.

BAHASA BASIS DATA

Sebuah bahasa basis data (database languange) biasanya dapat dipilah ke dalam 2 

bentuk, yaitu :

□Data Definition Language (DDL), dan

□Data Manipulation Languange (DML).

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

Dengan bahasa inilah kita dapat membuat tabel baru, membuat indexs, 

mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dll. Hasil dari 

kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file 

khusus yang disebut Kamus Data (Data Dictionary)
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□ Kamus Data merupakan suatu metadata (superdata) yaitu data yang 

mendeskripsikan data sesuangguhnya. Kamus Data ini selalu diakses dalam suatu 

operasi basis data sebelum file data yang sesungguhnya diakses

DATA MANIPULATION LANGUANGE (DML)

Berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis 

data. Manipulasi data dapat berupa :

>   Penyisipan/penambahan data baru, penghapusan data dan pengubahan data.

DML merupakan bahasa yang bertujuan memudahkan pemakai untuk 

mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data

Ada 2 Jenis DML, yaitu :

□ Prosedural, yang mensyaratkan agar pemakai

menentukan, data apa yang diinginkan serta

bagaimana cara mendapatkannya.

Contoh: dBaseIII, FoxBase

□ Non-Prosedural,    yang    membuat    pemakai

dapat menentukan data apa yang diinginkan

tanpa       menyebutkan       bagaimana       cara

mendapatkannya.

Contoh : SQL

DBMS (Database Management System)

□ DBMS adalah perangkat lunak yang menangani semua

pengaksesan database. Mempunyai fasilitas membaut,

mengakses, memanipulasi dan memelihara basis data.

□ FUNGSI DBMS
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1. Data   Definition,   DBMS   harus   dapat   mengolah

pendefinisian data

2. Data Manipulation, DBMS harus dapat menangani

permintaan dari pemakai untuk mengakses data

3. Data  Security &  Integrity,   DBMS   harus dapat

memeriksa    security    dan    integrity    data    yang

didefinisikan oleh DBA

4. Data   Recovery  &   Concurency,   DBMS   harus

dapat menangani kegagalan-kegagalan

pengaksesan   database   yang   dapat   disebabkan

oleh sesalahan sistem, kerusakan disk, dsb.

5. Data Dictionary, DBMS harus menyediakan data

dictionary.

6. Performance, DBMS harus menangani unjuk kerja

dari semua fungsi seefisien mungkin.
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BAB VII

INTERNET  & PEMAMFAATANNYA

Sejarah Internet

Cikal bakal jaringan Internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan 

tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet 

(US Defense Advanced Research Projects Agency). ARPAnet dibangun 

dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk 

menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk 

dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu 

bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat 

secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.

Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET 

dan Milnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya mempunyai hubungan 

sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya jaringan 

interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai 

Internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis 

dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing UCLA, 

University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford 

Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet 

yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (PC). 

Berkutnya, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul 

dengan penggunaan sistem DNS {Domain Name Service) pada 1984.

Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network (NSFNET), yang 

menghubungkan para peri set di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super 

komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai 

jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium-

konsorsium riset. NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET 

sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 
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ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada saat NSFNET dibangun, berbagai 

jaringan internasional didirikan dan dihubungkan ke NSFNET. Australia, 

negara-negara Skandinavia, Inggris, Perancis, jerman, Kanada dan Jepang 

segera bergabung kedalam jaringan ini.

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote 

access, email/messaging, maupun diskusi melalui newsgroup (Usenet). Layanan 

berbasis grafis seperti World Wide Web (WWW) saat itu masih belum ada. Yang 

ada hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam beberapa hal mirip seperti 

web yang kita kenal saat ini, kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks. 

Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai 

dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) berdasarkan 

proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Namun demikian, WWW browser 

yang pertama baru lahir dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan 

nama Viola. Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama 

CERN WWW. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat 

sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini.

Terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk 

menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersamaan dengan itu, Gedung Putih 

(White House) mulai online di Internet dan pemerintah Amerika Serikat 

meloloskan National Information Infrastructure Act. Penggunaan internet secara 

komersial dimulai pada 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan Internet 

Banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, 

Compuserve, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses 

ke Internet bagi masyarakat umum.

Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan Internet komersial 

pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti 

Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet 

melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri.
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Tersambung ke Internet

Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna harus menggunakan layanan 

khsus yang disebut ISP (Internet Service Provider). Media yang umum 

digunakan adalah melalui saluran telepon (dikenal sebagai PPP, Point to Point 

Protocol). Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem 

(modultor and demodulator) untuk melakukan dialup ke server milik ISP. Begitu 

tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk 

mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus 

layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi.

Saluran telepon via modem bukan satu-satunya cara untuk tersambung ke 

layanan internet. Sambungan juga dapat dilakukan melalui saluran dedicated line 

seperti ISDN (Integrated System Digital Network) dan ADSL (Asymetric Digital 

Subscriber Line), maupun via satelit melalui VSAT (Very Small Aperture 

Terminal). Sayangnya, alternatif-alterantif ini terhitung cukup mahal untuk ukuran 

pelanggan perorangan.

Dewasa ini, saluran-saluran alternatif untuk akses internet yang lebih terjangkau 

masih terus dikembangkan. Diantara alternatif yang tersedia adalah melalui 

gelombang radio (radio modem), maupun lewat saluran TV kabel yang saat ini 

sedang marak. Alternatif

lain yang saat ini sedang dikaji adalah dengan menumpangkan aliran data pada 

saluran kabel listrik PLN (dikenal dengan istilah PLC, Power Line 

Communication). Di Indonesia, teknologi ini sedang diuji cobakan oleh PLN di 

Jakarta, sementara di negara-negara maju konon sudah mulai dimasyarakatkan.

Belakangan, internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless (tanpa kabel) 

dengan memanfaatkan telepon seluler. Untuk ini digunakan protokol WAP 

(Wireless Aplication Protocol). WAP merupakan hasil kerjasama antar industri 

untuk membuat sebuah standar yang terbuka (open standard) yang berbasis pada 

standar Internet, dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan 

wireless. WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps.
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Selain WAP, juga dikembangkan GPRS (General Packet Radio Service) sebagai 

salah satu standar komunikasi wireless. Dibandingkan dengan protokol WAP, 

GPRS memiliki kelebihan dalam kecepatannya yang dapat mencapai 115 kbps 

dan adanya dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk aplikasi grafis dan 

multimedia.

WWW (World Wide Web)

Dewasa ini, WWW atau yang sering disebut sebagai "web" saja adalah 

merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga 

banyak orang yang keliru mengidentikkan web dengan internet.

Secara teknis, web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet webserver 

dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks 

umumnya ditulis dalam format HTML {Hypertext Markup Language). Informasi 

lainnya disajikan dalam bentuk grafts (dalam format GIF, JPG, PNG), suara 

(dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, 

Shockwave, Quicktime Movie, 3D World).

Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut 

sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan 

dalam webserver melalui protokol yang disebut HTTP {Hypertext Transfer 

Protocol). Dewasa ini, tersedia beragam perangkat lunak browser. Beberapa 

diantaranya cukup populer dan digunakan secara meluas, contohnya seperti 

Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, maupun Opera, namun ada 

juga beberapa produk browser yang kurang dikenal dan hanya digunakan di 

lingkungan yang terbatas.

Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat memiliki link 

(sambungan) dengan dokumen lain, baik yang tersimpan dalam webserver yang 

sama maupun di webserver lainnya. Link memudahkan para pengakses web 

berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, dan "berkelana" dari satu server 
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ke server lain. Kegiatan penelusuran halaman web ini biasa diistilahkan sebagai 

browsing, ada juga yang menyebutnya sebagai surfing (berselancar).

Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di seluruh dunia, maka 

jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. Hingga saat ini, jumlah 

halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran. 

Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan 

halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat 

menggunakan suatu search engine (mesin pencari). Penelusuran berdasarkan 

search engine dilakukan berdasarkan kata kunci {keyword) yang kemudian akan 

dicocokkan oleh search engine dengan database (basis data) miliknya. Dewasa 

ini, search engine yang sering digunakan antara lain adalah Google 

(www.google.com) dan Yahoo (www.vahoo.com).

Electronic Mail/Email/Messaging

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi yang 

memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui 

alamat elektronik di internet. Para pengguna email memilki sebuah mailbox 

(kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu mailserver. Suatu Mailbox 

memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan 

mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. 

Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox, selanjutnya pemilik 

mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, 

atau menyunting dan mengirimkan pesan email.

Layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua basis, yaitu email berbasis 

client dan email berbasis web. Bagi pengguna email berbasis client, aktifitas per-

emailan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email client, misalnya 

Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi 

penyuntingan dan pembacaan email secara offline (tidak tersambung ke internet), 

dengan demikian, biaya koneksi ke
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internet dapat dihemat. Koneksi hanya diperlukan untuk melakukan pengiriman 

(send) atau menerima (recieve) email dari mailbox.

Sebaliknya, bagi pengguna email berbasis web, seluruh kegiatan per-emailan 

harus dilakukan melalui suatu situs web. Dengan demikian, untuk 

menggunakannya haruslah dalam keadaan online. Alamat email dari ISP 

(Internet Service Provider) umumnya berbasis client, sedangkan email berbasis 

web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan email gratis seperti 

Hotmail (www.hotmail.com) atau YahooMail (mail.vahoo.com).

Beberapa pengguna email dapat membentuk kelompok tersendiri yang diwakili 

oleh sebuah alamat email. Setiap email yang ditujukan ke alamat email kelompok 

akan secara otomatis diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Kelompok 

semacam ini disebut sebagai milis (mailing list). Sebuah milis didirikan atas 

dasar kesamaan minat atau kepentingan dan biasanya dimanfaatkan untuk 

keperluan diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya. Saat ini, 

salah satu server milis yang cukup banyak digunakan adalah Yahoogroups 

(www.vahoogroups.com).

Pada mulanya sistem email hanya dapat digunakan untuk mengirim informasi 

dalam bentuk teks standar (dikenal sebagai ASCII, American Standard Code for 

Information Interchange). Saat itu sukar untuk mengirimkan data yang berupa 

berkas non-teks (dikenal sebagai file binary). Cara yang umum dilakukan kala 

itu adalah dengan menggunakan program uuencode untuk mengubah berkas 

binary tersebut menjadi berkas ASCII, kemudian baru dikirimkan melalui e-mail. 

Di tempat tujuan, proses sebaliknya dilakukan. Berkas ASCII tersebut diubah 

kembali ke berkas binary dengan menggunakan program uudecode. Cara ini 

tentunya terlalu kompleks karena tidak terintegrasi dengan sistem email.

Belakangan dikembangkan standar baru yang disebut MIME (Multipurpose 

Internet Mail Extensions). Standar ini diciptakan untuk mempermudah 

pengiriman berkas dengan melalui attachment (lampiran). MIME juga 

memungkinkan sebuah pesan dikirimkan dalam berbagai variasi jenis huruf, 
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warna, maupun elemen grafis. Walaupun nampak menarik, penggunaan MIME 

akan membengkakkan ukuran pesan email yang dikirimkan.

Hal ini jelas akan memperlambat waktu yang dibutuhkan untuk mengirim 

maupun menerima pesan. Dalam hal ini, ada anjuran agar sedapat mungkin 

menggunakan format teks standar dalam penyuntingan email. Gunakan MIME 

hanya untuk pesan-pesan tertentu yang memang membutuhkan tampilan yang 

lebih kompleks.

File Transfer

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan 

pengiriman {upload) atau menyalin {download) sebuah file antara komputer 

lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol 

standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer 

Protocol (FTP)

FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan 

pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP 

juga dimanfaatkan untuk melakukan prose upload suatu halaman web ke 

webserver agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya.

Secara teknis, aplikasi FTP disebut sebagai FTP client, dan yang populer 

digunakan saat ini antara lain adalah Cute FTP dan WSFTP, Aplikasi-

aplikasi ini umumnya dimanfaatkan untuk transaksi FTP yang bersifat dua arah 

{active FTP). Modus ini memungkinkan pengguna untuk melakukan baik 

proses upload maupun proses download. Tidak semua semua server FTP dapat 

diakses dalam modus active. Untuk mencegah penyalahgunaan—yang dapat 

berakibat fatal bagi sebuah server FTP~maka pengguna FTP untuk modus active 

harus memiliki hak akses untuk mengirimkan file ke sebuah server FTP. Hak 

akses tersebut berupa sebuah login name dan password sebagai kunci untuk 

memasuki sebuah sistem FTP server. Untuk modus passive, selama memang tidak 

ada restriksi dari pengelola server, umumnya dapat dilakukan oleh semua 
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pengguna dengan modus anonymous login (log in secara anonim). Kegiatan 

mendownload software dari Internet misalnya, juga dapat digolongkan sebagai 

passive FTP.

Remote Login

Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan 

fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses 

{login) ke sebuah terminal {remote host) dalam lingkungan jaringan internet. 

Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat 

mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan 

dengan host bersangkutan. Dari sana ia dapat melakukan pemeliharaan 

{maintenance), menjalankan sebuah program atau malahan menginstall program 

baru di remote host.

Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote login adalah Telnet 

{Telecommunications Network). Telnet dikembangkan sebagai suatu metode yang 

memungkinkan sebuah terminal mengakses resource milik terminal lainnya 

(termasuk hard disk dan program-program yang terinstall didalamnya) dengan 

cara membangun link melalui saluran komunikasi yang ada, seperti modem atau 

network adapter. Dalam hal ini, protokol Telnet harus mampu menjembatani 

perbedaan antar terminal, seperti tipe komputer maupun sistem operasi yang 

digunakan.

Aplikasi Telnet umumnya digunakan oleh pengguna teknis di internet. 

Dengan memanfaatkan Telnet, seorang administrator sistem dapat terus 

memegang kendali atas sistem yang ia operasikan tanpa harus mengakses sistem 

secara fisik, bahkan tanpa terkendala oleh batasan geografis.

Namun demikian, penggunaan remote login, khususnya Telnet, sebenarnya 

mengandung resiko, terutama dari tangan-tangan jahil yang banyak berkeliaran di 

internet. Dengan memonitor lalu lintas data dari penggunaan Telnet, para 

cracker dapat memperoleh banyak informasi dari sebuah host, dan bahkan 
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mencuri data-data penting sepert login name dan password untuk mengakses ke 

sebuah host. Kalau sudah begini, mudah saja bagi mereka-mereka ini untuk 

mengambil alih sebuah host. Untuk memperkecil resiko ini, maka telah 

dikembangkan protokol SSH {secure shell) untuk menggantikan Telnet dalam 

melakukan remote login. Dengan memanfaatkan SSH, maka paket data antar host 

akan dienkripsi (diacak) sehingga apabila "disadap" tidak akan menghasilkan 

informasi yang berarti bagi pelakunya.

IRC (Internet Relay Chat)

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk 

komunikasi di intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang 

diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komnunikasi terjalin 

melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. kegiatan ini disebut chatting dan 

pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi 

secara berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik 

tertentu atau berpindah ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan 

chatter lain. Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC Client, 

diantaranya yang paling populer adalah software mIRC.

Ada juga beberapa variasi lain dari IRC, misalnya apa yang dikenal sebagai 

MUD (Multi-User Dungeon atau Multi-User Dimension). Berbeda dengan IRC 

yang hanya menampung obrolan, aplikasi pada MUD jauh lebih fleksibel dan 

luas. MUD lebih mirip seperti sebuah dunia virtual (virtual world) dimana para 

penggunanya dapat saling berinteraksi seperti halnya pada dunia nyata, misalnya 

dengan melakukan kegiatan tukar menukar file atau meninggalkan pesan. 

Karenanya, selain untuk bersenang-senang, MUD juga sering dipakai oleh 

komunitas ilmiah serta untuk kepentingan pendidikan (misalnya untuk 

memfasilitasi kegiatan kuliah jarak jauh).

Belakangan, dengan semakin tingginya kecepatan akses internet, maka aplikasi 

chat terus diperluas sehingga komunikasi tidak hanya terjalin melalui tulisan 
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namun juga melalui suara (teleconference), bahkan melalui gambar dan suara 

sekaligus (videoconference).

***

Aplikasi-apliakasi diatas sebenarnya adalah aplikasi dasar yang paling umum 

digunakan dalam internet. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, masih ada lusinan 

aplikasi lainnya yang memanfaatkan jaringan internet, baik aplikasi yang sering 

maupun jarang dipergunakan. Teknologi internet sendiri terus berkembang 

sehingga aplikasi baru terus bermunculan. Disamping itu, aplikasi-aplikasi yang 

telah ada masih terus dikembangkan dan disempurnakan untuk memenuhi 

kebutuhan penggunanya.

Akhir-akhir ini, kita cenderung semakin akrab dengan istilah-

istilah semacam e-Commerce, e-Banking, e-Government, e-Learning, dan 

sebagainya. Huruf "E" disini mengacu pada kata "Electronic", tapi lebih banyak 

digunakan dalam konteks internet. Jadi, istilah-istilah tersebut bisa dibaca 

sebagai Electronic Commerce, Electronic Government, Electronic Banking, atau 

Electronic Learning.

Dalam bagian ini, kita akan membahas secara sepintas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan istilah-istilah diatas. Dalam kenyataannya, hal-hal tersebut jauh 

lebih kompleks sehingga tidak mungkin dibahas secara rinci dalam halaman ini.

E-Commerce

Dari namanya, kita sudah bisa menebak kalau ini berkaitan dengan kegiatan yang 

bersifat komersial. Tidak salah memang, karena istilah e-commerce yang akan 

kita bahas ini memang mengacu pada kegiatan komersial di internet. Contoh 

paling umum dari kegiatan e-commerce tentu saja adalah aktifitas transaksi 

perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para 

penjual (merchant) dapat menjajakan produknya secara lintas negara karena 

memang sifat internet sendiri yang tidak mengenal batasan geografis. Transaksi 
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dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan 

terhubung dalam jaringan internet.

Umumnya transaksi melalui sarana e-commerce dilakukan melalui sarana suatu 

situs web yang dalam hal ini berlaku sebagai semacam etalase bagi produk yang 

dijajakan. Dari situs web ini, para pembeli (customer) dapat melihat bentuk dan 

spesifikasi produk bersangkutan lengkap dengan harga yang dipatok. Berikutnya, 

apabila si calon pembeli tertarik, maka ia dapat melakukan transaksi pembelian 

di situs tersebut dengan sarana kartu kredit. Berbeda dengan transaksi kartu kredit 

pada umumnya yang menggunakan peralatan khusus, transaksi kartu kredit di 

internet cukup dilakukan dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta waktu 

kadaluwarsanya pada formulir yang disediakan.

Di tahap selanjutnya, program di server e-commerce akan melakukan verifikasi 

terhadap nomor kartu kredit yang diinputkan. Apabila nomor kartu yang 

dimasukkan valid, maka transaksi dianggap sah dan barang yang dipesan akan 

dikirimkan ke alamat pembeli. Tentu saja sebelumnya saat mengisi formulir 

pemesanan, calon pembeli telah mengisikan alamat lengkap kemana barang yang 

akan dibelinya harus dikirimkan. Harga barang yang dibeli kemudian akan 

dimasukkan dalam rekening tagihan dari kartu kredit yang digunakan.

Aktifitas e-commerce sebenarnya bukan melulu berkisar pada usaha perdagangan. 

Kalau kita rajin menjelajahi situs-situs web, kita bisa menjumpai aneka usaha yang 

pada intinya berusaha mengeduk keuntungan dari lalu-lintas akses internet. Ambil 

contoh situs lelang online di www.ebav.com yang demikian populer, juga situs 

penyedia jasa yang mengutip bayaran untuk netters yang ingin menggunakan 

layanannya. Tidak ketinggalan pula situs-situs khusus dewasa. Bahkan untuk 

yang terakhir ini justeru disebut-sebut sebagai pelopor dari bisnis e-commerce.

Seperti halnya kegiatan bisnis konvensional, iklan juga memegang peranan 

penting dalam e-commerce. Para pengelola situs web banyak mendapatkan 

pemasukan dari iklan yang ditayangkan di situs web yang dikelolanya (umumnya 

berbentuk iklan banner atau popup window). Tengok saja Yahoo atau 
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DetikCom sebagai contoh dimana tiap halamannya selalu dijejali oleh banner 

iklan yang mencolok mata. Wajar saja, sebab dari sanalah sumber pembiayaan 

layanan (plus sumber keuntungan) mereka berasal.

Tapi dengan makin banyaknya situs web yang muncul juga berarti semakin 

ketatnya persaingan. Menjaring iklan di sebuah situs web tentu saja tidak 

gampang. Para pemasang iklan umumnya hanya berminat memasang iklannya 

pada situs dengan trafik kunjungan yang tinggi. Itu artinya para pengelola situs 

harus berusaha memancing sebanyak mungkin pengunjung ke situs mereka. 

Caranya tentu saja dengan memajang content yang beragam sehingga pengunjung 

bisa betah berlama-lama di situsnya—syukur-syukur kalau mereka akan balik lagi 

di kesempatan berikut atau lebih baik lagi apabila sampai menjadi pengunjung 

setia.

Sayangnya mengundang pengunjung dengan cara ini jelas butuh usaha dan biaya 

yang tidak sedikit, sementara itu efektifitas pemasangan banner iklan di situs web 

sendiri sebenarnya masih diragukan. Para pengunjung situs web umumnya datang 

dengan tujuan untuk mencari informasi sehingga kemungkinan besar tidak sempat 

melirik ke banner-banner yang terpajang di situs web bersangkutan. Alih-alih 

memperhatikan, para pengunjung kerap malahan merasa terganggu dengan 

adanya banner iklan di sebuah halaman web. Walhasil banyak situs web yang 

tidak mampu membiayai operasionalnya karena pemasukan dari iklan ternyata 

tidak mampu mengimbangi besarnya modal yang dikucurkan. Karena itulah 

beberapa waktu terakhir ini kita banyak melihat situs web komersial (dikenal 

sebagai 'DotCom') yang bertumbangan

E-Banking

Electronic Banking, atau e-banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di 

internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan 

hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya 

via web. Mirip dengan penggunaan mesin ATM, lewat sarana internet 
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seorang nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan rekening, transfer dana 

antar rekening, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan (listrik, telepon, 

dsb.) melalui rekening banknya. Jelas banyak keuntungan yang bisa didapatkan 

nasabah dengan memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat dari waktu dan 

tenaga yang dapat dihemat karena transaksi e-banking jelas bebas antrian dan 

dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan 

jaringan internet.

Untuk dapat menggunakan layanan ini, seorang nasabah akan dibekali dengan 

login dan kode akses ke situs web dimana terdapat fasilitas e-banking milik bank 

bersangkutan. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan login dan melakukan 

aktifitas perbankan melalui situs web bank bersangkutan.

E-banking sebenarnya bukan barang baru di internet, tapi di Indonesia sendiri, 

baru beberapa tahun belakangan ini marak diaplikasikan oleh beberapa bank 

papan atas. Konon ini berkaitan dengan keamanan nasabah yang tentunya 

menjadi perhatian utama dari para pengelola bank disamping masalah 

infrastruktur bank bersangkutan.

Keamanan memang merupakan isu utama dalam e-banking karena sebagaimana 

kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap 

pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung 

jawab. Sebuah situs e-banking diwajibkan untuk menggunakan standar 

keamanan yang sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap layanan yang mereka 

sediakan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul berhak. Salah 

satu teknik pengamanan yang sering dugunakan dalam e-banking adalah melalui 

SSL {Secure Socket Layer) maupun lewat protokol HTTPS (Secure HTTP).

E-Government

Istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan 

maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun 

namanya e-governmet, tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem pemerintahan 



Pengantar Teknologi Informasi & Komputer By HendraNet

Page 92 of 101

yang sepenuhnya berbasis internet. E-government, khususnya di Indonesia, masih 

diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet (entah web, alamat email 

kontak, atau milis) yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud 

mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi 

daerah bersangkutan, entah itu sebagai investor atau turis.

Kalau kita menengok ke situs-situs pemerintah daerah di Indonesia yang 

mengaku sebagai "e-governmenf\ sebenarnya tidak ubahnya dengan etalase yang 

memajang data statisik, potensi wisata, dan kekayaan alam suatu daerah, dan 

tidak ketinggalan pula kesempatan (baca: undangan) bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya di daerah bersangkutan. Content yang berkaitan dengan 

pemerintahan (government) sendiri malahan tidak mendapat perhatian yang 

cukup.

Ini mungkin hanya masalah istilah, tapi rasanya cukup mengganggu juga, 

khususnya kalau dibandingkan dengan aktifitas elektronik lainnya di internet 

yang memang betul-betul mengacu ke namanya. Namun demikian, mudah-

mudahan kita juga sedang menuju ke arah yang lebih maju dalam hal pemanfaatan 

internet untuk keperluan pemerintahan sehingga kelak slogan e-government ini 

betul-betul diaplikasikan secara utuh dan bukannya sekedar sebagai "etalase" 

potensi daerah seperti yang sekarang kita saksikan.

Salah satu contoh penerapan e-Government dalam artian sesungguhnya dapat 

dijumpai di negara tetangga kita, Singapura. Untuk penerapan e-Governement 

di negaranya, pemerintah Singapura telah menjalankan proyek ambisius yang 

disebut eGAP (Electronic Government Action Plan). Proyek yang setiap tahapnya 

menyedot anggaran sebesar US$ 743 juta ini bertujuan untuk mewujudkan 

pelayanan publik secara online di negara tersebut.

Tahap pertama proyek ini telah berhasil membangun 1600 layanan publik secara

online. Layanan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga sanggup 

melakukan transaksi semacam memesan fasilitas olahraga, mendaftarkan 

perusahaan, membuat paspor baru, dan sebagainya. Program ini telah berhasil 
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membuat 75 persen penduduk Singapura mulai berkomunikasi dengan birokrasi 

secara online via internet. Dalam proyek eGAP tahap II yang dimulai pada tahun 

2003, pemerintah negara pulau tersebut mengharapkan 90 persen warga 

negaranya dapat berkomunikasi secara online pada 2006 nanti.

e-Learning

Istilah e-Learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan 

teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Definisi e-

Learning sendiri sebenarnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang 

suatu topik (seperti halnya situs ini) juga dapat tercakup dalam e-Learning ini. 

Namun istilah e-Learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat 

sebuah transformasi proses belajar-mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang 

dijembatani oleh teknologi Internet.

Dalam teknologi e-Learning, semua proses belajar-mengajar yang biasa ditemui 

dalam sebuah ruang kelas, dilakukan secara live namun virtual, artinya dalam saat 

yang sama, seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang ada di suatu 

tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain 

di tempat yang berbeda. Dalam hal ini, secara langsung guru dan siswa tidak 

saling berkomunikasi, namun secara tidak langsung mereka saling berinteraksi 

pada waktu yang sama.

Semua proses belajar-mengajar hanya dilakukan di depan sebuah komputer 

yang terhubung ke jaringan internet, dan semua fasilitas yang yang biasa tersedia 

di sebuah sekolah dapat tergantikan fungsinya hanya oleh menu yang 

terpampang pada layar monitor komputer. Materi pelajaran pun dapat diperoleh 

secara langsung dalam bentuk file-file yang dapat di-download, sedangkan 

interaksi antara guru dan siswa dalam bentuk pemberian tugas dapat dilakukan 

secara lebih intensif dalam bentuk forum diskusi dan email.

Pemanfaatan e-Learning membuahkan beberapa keuntungan, diantaranya dari 

segi finansial dengan berkurangnya biaya yang diperlukan untuk 
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mengimplementasikan sistem secara keseluruhan jika dibandingkan dengan 

biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan sekolah beserta seluruh 

perangkat pendukungnya, termasuk pengajar. Dari sisi peserta didik, biaya 

yang diperlukan untuk mengikuti sekolah konvensional, misalnya transportasi, 

pembelian buku, dan sebagainya dapat dikurangi, namun sebagai gantinya 

diperlukan biaya akses internet. Dari sisi penyelenggara, biaya pengadaan e-

Learning sendiri dapat direduksi, disamping jumlah peserta didik yang dapat 

ditampung jauh melebihi yang dapat ditangani oleh metode konvensional dalam 

kondisi geografis yang lebih luas.

Namun, dibalik segala kelebihan yang ditawarkan, penerapan e-Learning, 

khususnya di Indonesia masih menyimpan masalah, antara lain pada keterbatasan 

akses internet serta kurangnya pemahaman masyarakat akan teknologi internet. 

e-Learning juga kurang cocok untuk digunakan pada level pendidikan dasar dan 

menengah, khususnya karena kendala sosialisasi. Seperti kita ketahui, tujuan 

kegiatan belajar-mengajar di sekolah bukan hanya untuk menimba ilmu 

pengetahuan, melainkan juga melatih anak untuk bersosialisasi dengan teman 

sebaya maupun lingkungan di luar rumah. Hal semacam ini tidak bisa didapati 

dalam sekolah maya via e-Learning. Disamping itu, sistem belajar jarak jauh 

sangat mensyaratkan kemandirian, sehingga lebih cocok untuk diterapkan pada 

lembaga pendidikan tinggi maupun kursus.

***

Disamping beberapa sampel diatas, kita akan menjumpai lebih banyak lagi "e-e" 

lainnya di intenet sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya aktifitas di 

dunia nyata yang dapat dipindahkan dalam bentuk elektronis di internet. Namun 

demikian, kiranya kita semua setuju bahwa tidak selumh kegiatan manusia dapat 

ditransformasikan kedalam bentuk elektronis. Manusia pada dasarnya adalah 

mahluk sosial, dan karenanya memiliki naluri untuk bersosialisasi secara normal. 

Kebutuhan sosialisasi semacam ini hanya bisa dipuaskan melalui interaksi secara 

manusiawi, bukan melalui perangkat elektronik, seberapapun majunya tingkat 

perkembangan teknologi yang telah dicapai.
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Sebagaimana di dunia nyata, internet sebagai dunia maya juga banyak 

mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari 

keuntungan mated maupun sekedar untuk melampiaskan keisengan. Hal ini 

memunculkan fenomena khas yang sering disebut cybercrime (kejahatan di dunia 

cyber).

Dalam lingkup cybercrime, kita sering menemui istilah hacker. Penggunaan 

istilah ini dalam konteks cybercrime sebenarnya kurang tepat. Istilah hacker 

biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari 

sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. 

Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untik 

memiliki kemampuan penguasaan sistem yang diatas rata-rata kebanyakan 

pengguna. Jadi, hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral. Adapun mereka 

yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut sebagai 

cracker (terjemahan bebas: pembobol). Boleh dibilang para craker ini sebenarnya 

adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif.

Aktifitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari 

pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, 

menyebarkan virus hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir 

disebut ini dikenal sebagai DoS (Denial of Services). Dibandingkan modus lain, 

DoS termasuk yang paling berbahaya karena tidak hanya sekedar melakukan 

pencurian maupun perusakan terhadap data pada sistem milik orang lain, tetapi 

juga merusak dan melumpuhkan sebuah sistem.

Salah satu aktifitas cracking yang paling dikenal adalah pembajakan sebuah 

situs web dan kemudian mengganti tampilan halaman mukanya. Tindakan ini 

biasa dikenal dengan istilah deface. Motif tindakan ini bermacam-macam, mulai 

dari sekedar iseng menguji "kesaktian" ilmu yang dimiliki, persaingan bisnis, 

hingga motif politik. Kadang-kadang, ada juga cracker yang melakukan hal ini 

semata-mata untuk menunjukkan kelemahan suatu sistem kepada administrator 

yang mengelolanya.
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Aktifitas destruktif lain yang bisa dikatagorikan sebagai cybercrime adalah 

penyebaran virus (worm) melalui internet. Kita tentu masih ingat dengan kasus 

virus Melissa atau I Love You yang cukup mengganggu pengguna email 

bebereapa tahun lalu. Umumnya tidakan ini bermotifkan iseng. Ada kemungkinan 

pelaku memiliki bakat "psikopat" yang memiliki kebanggaan apabila berhasil 

melakukan tindakan yang membuat banyak orang merasa terganggu atyau tidak 

aman.

Cybercrime atau Bukan?

Tidak semua cybercrime dapat langsung dikatagorikan sebagai kejahatan dalam 

artian yang sesungguhnya. Ada pula jenis kejahatan yang masuk dalam 

"wilayah abu-abu". Salah satunya adalah probing atau portscanning. Ini adalah 

sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain 

dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, 

termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka 

maupun tertutup, dan sebagainya. Kalau dianalogikan, kegiatan ini mirip 

dengan maling yang melakukan survey terlebih dahulu terhadap sasaran yang 

dituju. Di titik ini pelakunya tidak melakukan tindakan apapun terhadap sistem 

yang diintainya, namun data yang ia dapatkan akan sangat bermanfaat untuk 

melakukan aksi sesungguhnya yang mungkin destruktif.

Juga termasuk kedalam "wilayah abu-abu" ini adalah kejahatan yang 

berhubungan dengan nama domain di internet. Banyak orang yang melakukan 

semacam kegiatan "percaloan" pada nama domain dengan membeli domain 

yang mirip dengan merek dagang atau nama perusahaan tertentu dan kemudian 

menjualnya dengan harga tinggi kepada pemilik merk atau perusahaan yang 

bersangkutan. Kegiatan ini diistilahkan sebagai cybersquatting, kegiatan lain 

yang hampir mirip dikenal sebagai typosquatting, yaitu membuat nama domain 

"pelesetan" dari domain yang sudah populer. Para pelaku typosquatting berharap 
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dapat mengeduk keuntungan dari pengunjung yang tersasar ke situsnya karena 

salah mengetik nama domain yang dituju pada browsernya.

Selain tindak kejahatan yang membutuhkan kemampuan teknis yang memadai, ada 

juga kejahatan yang menggunakan internet hanya sebagai sarana. Tindak 

kejahatan semacam ini tidak layak digolongkan sebagai cybercrime, 

melainkan murni kriminal.  Contoh

kejahatan semacam ini adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik 

orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga 

pemanfaatan media internet {webserver, mailing list) untuk menyebarkan material

bajakan.

Pengiriman email anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan 

dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa 

negara maju, para pelaku spamming (yang diistilahkan sebagai spammer) 

dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

Jenis-jenis cybercrime maupun kejahatan yang menggunakan internet sebagai 

sarana ditengarai akan makin bertambah dari waktu ke waktu, tidak hanya dari 

segi jumlah maupun kualitas, tetapi juga modusnya. Di beberapa negara maju 

dimana internet sudah sangat memasyarakat, telah dikembangkan undang-

undang khusus yang mengatur tentang cybercrime. UU tersebut, yang disebut 

sebagai Cyberlaw, biasanya memuat regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh 

para pengguna internet di negara bersangkutan, lengkap dengan perangkat hukum 

dan sanksi bagi para pelanggarnya.

Namun demikian, tidak mudah untuk bisa menjerat secara hukum pelaku 

cybercrime. Tidak seperti internet yang tidak mengenal batasan negara, maka 

penerapan cyberlaw masih terkendala oleh batasan yurisdiksi. Padahal, seorang 

pelaku tidak perlu berada di wilayah hukum negara bersangkutan untuk 

melakukan aksinya.
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Sebagai contoh, bagaimana cara untuk menuntut seorang hacker, katakanlah 

berkebangsaan Portugal, yang membobol sebuah situs Indonesia yang servernya 

ada di Amerika Serikat, sementara sang hacker sendiri melakukan aksinya dari 

Australia. Lantas, perangkat hukum negara mana yang harus digunakan untuk 

menjeratnya? Belum lagi adanya banyaknya "wilayah abu-abu" yang sulit 

dikatagorikan apakah sebagai kejahatan atau bukan, membuat Cyberlaw masih 

belum dapat diterapkan dengan efektifitas yang maksimal.

PEMAMFAATN INTERNET

Dewasa ini, penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek 

kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan keagamaan. 

Pendeknya apa saja yang dapat terpikirkan!

Kita dapat mengetahui berita-berita teraktual hanya dengan mengklik situs-situs 

berita di web. Demikian pula dengan kurs mata uang atau perkembangan di lantai 

bursa, internet dapat menyajikannya lebih cepat dari media manapun.

Para akademisi merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan 

kemunculan internet. Aneka referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang 

dipublikasikan melalui internet tersedia dalam jumlah yang berlimpah. Para 

mahasiswa tidak lagi perlu mengaduk-aduk buku di perpustakaan sebagai bahan 

untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Cukup dengan memanfaatkan search 

engine, materi-materi yang relevan dapat segera ditemukan.

Selain menghemat tenaga dalam mencarinya, materi-materi yang dapat 

ditemui di internet cenderung lebih up-to-date. Buku-buku teks konvensional 

memiliki rentang waktu antara proses penulisan, penerbitan, sampai ke tahap 

pemasaran. Kalau ada perbaikan maupun tambahan, itu akan dimuat dalam edisi 

cetak ulangnya, dan itu jelas membutuhkan waktu. Kendala semacam ini nyaris 

tidak ditemui dalam publikasi mated ilmiah di internet mengingat meng-upload 

sebuah halaman web tidaklah sesulit menerbitkan sebuah buku. Akibatnya, 
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mated ilmiah yang diterbitkan melalui internet cenderung lebih aktual 

dibandingkan yang diterbitkan dalam bentuk buku konvensional.

Kelebihan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis juga menjadikan 

internet sebagai sarana yang ideal untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh, 

baik melalui kursus tertulis maupun perkuliahan. Tentu saja ini menambah 

panjang daftar keuntungan bagi mereka yang memang ingin maju dengan 

memanfaatkan sarana internet.

Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dengan hadirnya 

e-commerce, kegiatan bisnis dapat dilakukan secara lintas negara tanpa pelakunya 

perlu beranjak dari ruangan tempat mereka berada.

Internet juga merambah bidang keagamaan, bidang yang biasanya jarang 

mengadaptasi perkembangan teknologi. Disini internet dimanfaatkan untuk sarana 

dakwah maupun diskusi-diskusi keagamaan. Di Indonesia, jaringan-jaringan 

seperti Isnet (Islam) maupun ParokiNet (Katolik) telah lama beroperasi dan 

memberikan manfaat yang besar bagi umat. Kegiatan sosial seperti 

pengumpulan zakat dan Infaq dapat dilaksanakan secara cepat melalui sarana 

internet.

Bagi mereka yang gemar bersosialisasi atau mencari sahabat, internet 

menawarkan berjuta kesempatan. Baik melalui email maupun chatroom, para 

pengguna internet dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya di segala 

penjuru dunia dalam waktu singkat dan biaya yang relatif murah. Apabila dalam 

surat menyurat konvensional yang menggunakan jasa pos, sebuah surat bisa 

menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam perjalanan lintas benua, maka 

sebuah email hanya membutuhkan hitungan detik untuk dapat menjangkau segala 

sudut dunia.

Biaya komunikasi lintas benua dapat lebih ditekan lagi. Dengan hadirnya teknologi 

VoIP (Voice over Internet Protocol), pengguna telepon tidak lagi perlu 

mengeluarkan biaya sambungan telepon internasional yang sangat mahal untuk 

menghubungi kolega atau keluarga di luar negeri. Teknologi ini memungkinkan 
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kita melakukan percakapan telepon internasional dengan ongkos yang hanya 

sedikit lebih mahal dari biaya pulsa telepon lokal.

Bagi yang berniat mencari hiburan, internet menawarkan pilihan yang berlimpah. 

Dengan memanfaatkan game server, seseorang dapat bermain game bersama 

lawan dari negara lain melalui jaringan internet. Pecinta musik juga semakin 

dimanja dengan hadirnya klip-klip MP3 dari lagu-lagu favorit. Bagi yang haus 

akan informasi dari dunia entertainment, internet adalah surga dengan 

berlimpahnya situs-situs web para artis, baik nasional maupun internasional.

Sebagaimana hal-hal lain di dunia, internet selain menawarkan manfaat, juga 

menyimpan mudharat. Berlimpahnya informasi yang tersedia dari bermacam-

macam sumber membuat para netters hams jeli dalam memilah-milah. Maklum, 

karena sifatnya yang bebas, maka tidak sulit bagi pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk memajang informasi yang menyesatkan, atau bahkan 

yang menjurus ke arah fitnah. Tidak semua informasi yang didapat melalui sarana 

internet terjamin akurasinya. Dalam hal ini, para pengguna internet sangat 

dituntut kejeliannya agar tidak terlampau mudah percaya terhadap informasi-

informasi yang tidak jelas, baik sumber maupun kredibilitas penyedianya.

Pembajakan karya intelektual juga merupakan salah satu ekses negatif dalam 

penggunaan internet. Tahukan anda bahwa format musik MP3 yang populer itu 

hampir semuanya ilegal? Dan mated ilegal semacam ini dapat dengan mudah 

menyebar berkat "jasa" internet.

Disamping contoh-contoh diatas, masih tak terhitung lagi sisi gelap dari 

penggunaan internet. Tidak heran, beberapa negara yang terhitung "konservatif, 

seperti Arab Saudi dan China, membatasi secara ketat akses internet bagi 

warganya.

Kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi via internet juga ditengarai 

membuat banyak netters kehilangan kesempatan, bahkan kemampuan, untuk 

berkomunikasi secara personal. Mereka tenggelam dalam keasyikan ber-chatting 
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atau ber-email dengan teman di dunia maya hingga melupakan sosialisasi di dunia 

nyata.

Terlepas dari segala ekses negatif tersebut, internet tetaplah hanya sekedar 

sarana. Ia hanyalah alat, bukan tujuan. Di tangan para penggunanyalah internet 

dapat memberikan manfaat atau malahan justeru mudharat.


