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Tujuan Pembelajaran 

 Memahami peranan komputer, database 

dan komunikasi data sebagai alat bantu 

pada sistem informasi berbasis komputer 



Materi Perkuliahan 

 Dasar pemrosesan komputer dan arsitektur 

komputer : 

1. Unit Input 

2. CPU 

3. Unit Output 

4. PL 

 Database dan file akses 

1. Model data 

2. Organisasi File 

 Komunikasi Data 



Dasar Pemrosesan Komputer 

 Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin 

elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan 

komputer yang saling bekerja sama membentuk 

sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. 



Dasar Pemrosesan Komputer 

 Arsitektur Komputer 

  

Data Input 

Secondary 

Storage 

Data 

Output 

Central Processor Unit 

Control Unit 

Primary 

Storage 

Aritmathic 

Logical Unit 



Hardware 

 Komponen Hardware Komputer 



Unit Input 

 Berfungsi untuk memasukkan data ke dalam primary 

storage. 



Centra Processing Unit 

 Mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain 

dan mengubah input menjadi output. 

 

 Control Unit / Unit Pengendali 

 Membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu 

sistem, mengatur dan mengendalikan seluruh 

peralatan yang ada pada sistem komputer. 

 Primary Storage / Unit Penyimpanan Primer 

 Berisi data yang sedang diolah dan program, 

menyimpan data dan program. 



Centra Processing Unit 

 Aritmathic Logical Unit 

 Tempat berlangsung operasi perhitungan matematika 

dan logika, melaksanakan berbagai macam perhitungan 

aritmatik & logika yang terjadi sesuai dengan instruksi 

program. 

 Secondary Storage 

 Tempat menyimpan program dan data saat tidak 

digunakan. 

 



Unit Output 

 Berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau 

mencatat hasil pengolahan data yang berasal dari CPU 

kedalam suatu media ataupun digunakan untuk 

penyimpanan data hasil proses. 

 Bentuk output yang dihasilkan dari pengolahan data : 

tulisan, gambar, suara. 

 Alat keluaran berbentuk : 

1. Hardcopy Device 

2. Softcopy Device 



Unit Output 

 Hardcopy Device  Softcopy Device 

Speaker 

Ink Jet 
Dot Matrix 

Laser Jet 

Plotter Cathode Ray Tube 

(CRT) 

Liquid Cristal Display 

(LCD) 



Memory 

 Internal Memory/Primary Storage 



Memory 

 External Memory / Secondary Memory 

 Tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak 

digunakan. Data yang tersimpan dalam external memory 

bersifat tetap, data tidak akan hilang walaupun tidak ada 

aliran listrik yang mengalir (non volatile). 

 

 



Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Aplikasi Perangkat Lunak Sistem 

Sistem Operasi 

Bahasa 

Pemrograman 

Program Utility 

Program Buat 

Sendiri 

Aplikasi Paket 

Jadi 



Perangkat Lunak Sistem 

 Sistem Operasi 

 Perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan 
kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-
operasi dasar sistem termasuk menjalankan software 
aplikasi. 

 Bahasa Pemrograman 

 Perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan 
arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke 
dalam format yang dapat dijalankan komputer. 

 Program Utility 

 Perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti 
memeriksa perangkat keras (hardware troubleshooting), 
memeriksa disket yang rusak, mengatur ulang isi 
harddisk (partisi, defrag). 

 



Perangkat Lunak Sistem 

 Bahasa Pemrograman 

1. Bahasa Generasi Pertama : Bahasa mesin 

2. Bahasa Generasi Kedua :  Assemblers 

3. Bahasa Generasi Ketiga : Compiler dan Interpreter 

4. Bahasa Generasi Keempat : Natural Language 4GL 

 Database Query Language 

 Modelling Language 

 High Level Language 

 Application Generator 



Perangkat Lunak Sistem 



Perangkat Lunak Aplikasi 



 Komputer 

 Hardware 

 Software 

 Peranan hardware dan  

 software dalam  

 memecahkan masalah  



Database dan File Akses  

 Era sebelum database 

1. Menggunakan file tradisional, file belum terhubung 

2. Data belum terintegrasi – Kepemilikan data tersebar 

3. Terdapat duplikasi 

4. Tidak konsisten 

5. Ketergantungan data 

6. Keamanan data kurang terjamin 

7. Tidak standard 



Database dan File Akses  

 Database adalah koleksi data komputer yang 

terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dengan 

suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali 

untuk kegunaan tertentu.  



Database dan File Akses  



Database dan File Akses 

 Model Data 

1. Model Data Logik 

 Hirarki data tradisional : 

 Elemen data (Field) – Record (Catatan) – File 

 Urutan data adalah urutan tampilan data logik yang 

bergantung pada laporan yang disiapkan, tidak 

berhubungan dengan urutan fisik dimana record 

disimpan. 

 

  



Database dan File Akses 
Jenis-Jenis File 

 File Utama/File Induk/File Master  

 File informasi yang tetap selama sistem berjalan karena berisi 

record yang penting. Digunakan sebagai sumber data referensi 

untuk pemrosesan transaksi & beberapa pengumpulan informasi 

berdasarkan data transaksi.  

 File Transaksi 

 File transaksi atau input file digunakan untuk merekam data hasil 

transaksi yang terjadi.  

 File Laporan 

 File laporan disebut dengan output file, berisi informasi yang akan 

ditampilkan. Isi file diambil dari beberapa file master. Untuk 

laporan.  



Database dan File Akses 

 Komponen Database 

 Database adalah suatu koleksi data komputer yang 

terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam suatu 

cara yang memudahkan pengambilan kembali. 

 Hirarki database : 

 Field – Record – File - Database 

 Konsep database : 

 Integrasi logis dari record-record dalam banyak file. 



Database dan File Akses 
2. Model Data Fisik/Penyimpanan Sekunder 

 Penyimpanan Sequential (Berurut) / Sequential 

Access Stirage Device (SASD) 

 Suatu organisasi/penyusunan data di suatu media 

penyimpanan yang terdiri dari 1 record mengikuti 1 

record lain dalam urutan tertentu. 

 Penyimpanan Direct (Langsung) / Direct Access 

Storage Device (DASD) 

 Suatu cara mengorganisasikan data yang 

memungkinkan record-record ditulis dan dibaca 

tanpa pencarian secara berurutan. 



Database dan File Akses 

 Pengolahan data (Data processing) 

1. Pengolahan data berkelompok (Batch processing) 

pengolahan yang dilakukan dengan mengumpulkan 

transaksi dalam periode tertentu. 

2. Pengolahan data langsung (Online processing) 

pengolahan data yang dilakukan per transaksi. 

 Real time system; sistem yang mengendalikan sistem 

fisik dan mengaruskan komputer berespon cepat 

pada status sistem fisik. 



Database dan File Akses 
 Organisasi File 

Organisasi file secara sequential 

 Pengaksesan dilakukan secara berurut berdasarkan 
suatu kunci tertentu. 

Organisasi file secara random 

 Pengaksesan dilakukan berdasarkan posisinya (alamat) 
tiap lokasi dapat dibaca tanpa pembacaan lokasi yang 
mendahuluinya. Ini berarti bahwa data yang disimpan 
dalam file dapat diperoleh langsung jika alamat dari 
rekaman telah diketahui. 

Organisasi file indeks 

 Pengaksesan dilakukan berdasarkan indeksnya. File 
indeks dibuat dari suatu field tertentu. 



Komunikasi Data 

 Komunikasi data 

 Pergerakan data & informasi yang dikodekan dari satu 

titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau 

elektromagnetik, kabel serta optik atau sinyal 

gelombang mikro. 

 Istilah lain komunikasi data : 

1. Teleprocessing 

2. Telekomunikasi 

3. Telecom 

4. Datacom 



Skema Dasar Komunikasi Data 

 Komunikasi data adalah proses pengiriman dan 

penerimaan data/informasi dari dua atau lebih device 

yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal 

maupun luas. 

Terminal 
Modem Modem Komputer Saluran 



Jaringan Komunikasi Data Yang Diperluas 

Cluster 

control 

unit 

Modem 

Modem 
Front-end 

processor 

Host 

komputer 

Terminal 

jenis lain 

Multiplexer 

Media transmisi 

Multiplexer 

Terminal 

Printer 



Perangkat Keras Komunikasi 
 Cluster Control Unit 

 Membangun hubungan antar terminal yang dikendalikan 

dengan peralatan & saluran. Alat ini memungkinkan beberapa 

terminal berbagi printer/mengakses beberapa komputer 

melalui saluran yang berbeda. 

 Modem 

 Peralatan khusus yang digunakan agar sirkuit telepon dapat 

digunakan sebagai komunikasi data. Modem mengubah sinyal 

elektronik dari peralatan komputer menjadi sinyal elektronik 

dari sirkuit telepon dan sebaliknya. 

 Multiplexer 

 Alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan 

secara serentak. 



Perangkat Keras Komunikasi 

 Media Transmisi 

 Melaksanakan fungsi transmisi dalam beberapa cara, 

contoh : kabel. 

 Front-End Processor 

 Menangani lalu lintas data yang masuk & keluar bagi 

host komputer. Berfungsi sebagai unit input/output 

dari host dengan menerima pesan dari terminal. 

 Host 

 Mengerjakan pemrosesan data untuk jaringan. 



Perangkat Komunikasi Data 

 Perangkat lunak memungkinkan semua unit hardware 

bekerja sebagai suatu sistem. 

 Macam-macam software berdasarkan lokasinya : 

1. Software dalam Host (telecommunications monitor 

or TMC) 

2. Software dalam Front-end processor (network 

control program) 



Arah Transmisi 
 Arah transmisi menyatakan arah isyarat dalam media 

transmisi. 

 Mode transmisi dapat berupa : 

 Simpleks 

 Mode transmisi yang bersifat satu arah. 

 Half Duplex 

 Mode transmisi yang bersifat dua arah tidak dalam 

waktu yang bersamaan. 

 Full Duplex 

 Mode transmisi yang bersifat dua arah dalam waktu 

yang bersamaan. 



Jaringan 
 LAN (Local Area Networks) 

 Jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti 

dalam satu ruang, gedung atau beberapa gedung yang 

berdekatan. 

 Biasanya menggunakan media transmisi kabel, wireless 

LAN. 

 MAN (Metropolitan Area Networks) 

 Areanya mencakup area satu kota (10-45km) 

 Biasanya menggunakan media transmisi gelombang radio. 

 WAN (Wide Area Networks) 

 Meliputi area geografis yang luas mencakup antarkota atau 

antarnegara. 



Pendekatan Dasar Jaringan pada 

Pemrosesan 
 Timesharing 

 Terdiri dari 1 komputer tunggal yang dipakai bersama oleh 

beberapa pemakai yang memperoleh akses melalui 

terminal-terminal. 

 Distribusi Pemrosesan 

 Jaringan yang mendistribusikan komputer-komputer mini 

dan mikro diseluruh organisasi. 

 Client/Server Computing 

 Client adalah pemakai, umumnya yang mengakses jaringan 

melalui komputer workstation. 

 Server dapat berukuran apapun seperti mainframe, mini 

bahkan mikro. 



Topologi Jaringan 

 Topologi jaringan menyatakan susunan komputer 

secara fisik dalam suatu jaringan. Menghubungakan 

antara node, link dan station. 

 Topologi jaringan : bus, star, ring, mesh, tree, linier 



Protokol 

 Suatu tata cara yang digunakan untuk melaksanakan 

pertukaran data antara 2 buah sistem dalam jaringan. 

 

 OSI (Open System Interconnection) 

Physical 

Data Link 

Network 

Transport 

Session 

Presentation 

Application 

Data 

Segments 

Packets 

Frames 

Bits 



Sistem Operasi Jaringan (NOS) 

 Windows NT, 2000 server, 2003 server 

 Novell Netware 

 Unix (FreeBSD, Linux, Solaris) 



Alat-Alat Jaringan 

Konektor UTP 

(RJ 45) 

Router Switch 

HUB NIC 



Kabel 

Coaxial 

UTP  

(Unshielded Twisted Pair) 

STP 

(Shielded Twisted Pair) 

Fiber Optic 


