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Pendahuluan & Konsep Dasar
Perangkat Keras

Deris Stiawan, S.Kom.,M.T.
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Materi Hardwers’kers

n Pertemuan sebanyak 11-12 x
n Sharing ilmu dan pengalaman
n Sebisa mungkin pengenalan konsep, teori

dan prakter langsung
n Materi artikel, majalah, internet, atau buku

yang kompeten
n Salinan materi akan diberikan sesuai

dengan pembahasan/topik yang ada
n Mahasiswa diharapkan aktif
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Materi Hardware’kers

n Pengenalan dunia hardware (global)
n Mengenal komponen hardware (teknologi

input/output)
n Mengupas tentang motherboard (teknologi

dan variannya) ; mengenal slot, socket, 
chipset, interface ISA, VESA, PCI, AGP

n Mengenal teknologi, sejarah, dan
perkembangan Processor dan variaanya
(socket, slot), Intelbase, AMDbase, 
Cyrexbase.`
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Lanjutan materi

n Mengupas tentang memori, 
perkembangannya serta teknologi
setiap jenis memory (RAM, SDRAM, 
DDRAM, RAMBUS) memory stick dan
flash memory

n Mengenal teknologi, kinerja dan
macam varian dari VGA Card (PCI, 
AGP, onboard) serta jenis bahelak
sampai dengan Gforce MX – ATI 
Radeon
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Lanjutan

n Komponen dasar disk drive, CDRom, 
DVD-Rom, CD-RW

n Mengenal isi perut dari hardisk, cara
kerjanya, teknologinya dan variannya
(IDE, SCSI,RAID)
¡ Format hardisk, partisi linux dan windows
¡ Instalasi windows dan linux
¡ Settip up hardisk dan troubleshooting
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Lanjutan

n Mengenal dan menguras tentang
BIOS, setting, tune-up, untuk
mendongkrak kinerja, flash BIOS, tune 
BIOS.

n Mengenal dasar Overclocking dan
tools-toolsnya, trik dan trip melakukan
overclock
¡ Cara overclock processor AMD dan Intel
¡ FSB, Multiflexer, core volt
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Lanjutan

n Tuneup PC dengan software dan
hardware

n Benchmarking PC dengan sisoft
sandra atau tool lainnya.

n Backup sistem windows sebelum
crash
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Lanjutan …optional`

n Mengenal keganasan VIRUS dan
variannya (Worm, Trojan, Macro, 
Mailvirus) dan cara pencegahannya. 
Trik dan trips

n Trik membongkar password (pasword
cracker)
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Hardwares

n Dalam dunia komputer, terutama dunia
PC ada beberapa komponen hardware 
yang wajib diketahui oleh para
hardware mania.

n Hardware : perangkat keras yang 
terdiri dari peralatan riil yang kita lihat.

n Mesin utama komputer terdiri dari
monitor dan CPU
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Lanjutan

n CPU (central Processing Unit) ; 
perangkat keras yang terdiri dari
beberapa komponen h/w yang saling
terkait

n Motherboard (MB), memory, VGA 
Card, Hardisk (HD), Processor.
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Komponen Pokok PC

n Monitor ; suatu
perangkat yang 
difungsikan sebagai
media soft output 
yang menampilkan
output dari perintah
atau proses yang 
dilakukan user

n Keyboard
n Mouse

12
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Komponen pokok

n Casing, rumah / tempat peralatan
CPU diletakkan (MB, memory, VGA, 
HD, dll).

n Powe supply terdapat didalam
casing, sebagai sumber tenaga
semua komponen hardware.

n AT & ATX = perbedaanya

14

Casing
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Power supply
Voltase : 12,5 v, 
7 v, dan 5 v

16
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Motherboard

n Motherboard adalah tempat (papan
elektornik) yang berfungsi sebagai
koneksi antara periperal lainnya

n Tempat menempatkan procesor, 
memory, cache, video card, sound 
card, LAN card, dll
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Bagian motherboard

n Chipset berfungsi sebagai interface antara
trafik dan kontrol aliran informasi ke dalam
computer

n Mengontrol informasi pengaksesan ke
processor ke memory, cache, mengalirkan
data ke dan dari deice lain, komunikasi dan
lain2.

n Chipset merupakan bagian kritikal dari
computer, dengan chipsetlah perintah yang 
diberikan oleh device lain dapat
dilaksanakan
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Lanjutan … chipset

n Contohnya ; dalam penentuan
kecepatan dan kinerja dari suatu
processor atau memory, ditentukan
oleh dukungan teknologi chipset

n Jenis Chipset lah yang mempengaruhi
kelebihan atau dukungan motherboard 
terhadap periperal lainnya

n Ada banyak pemain dalam teknologi
ini ; Intel, VIA, IBM, dll
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Lanjutan

n Ada istilah NORTH BRIDGE dan
SOUTH BRIDGE…

n North bridge, mengatur jenis
processor, mengatur kecepatan
memory dan jenisnya, menjamin
support AGP, dan bandwidth pada
BUS datanya
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Lanjutan

n South Bridge, mengatur kecepatan
transfer hard disk, dukungan periperal
interface USB, Firewire, dukungan
terhadap onboard soundcard dan
modem, dukungan integrated terhadap
I/O, dan hardware monitoring
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Sistem BUS

n Saluran data memberikan lintasan
bagi perpindahan data antara dua
modul sistem,saluran ini disebut bus 
data.

n Operasinya secara mudah, bila
sebuah device akan mengirimkan data 
ke device lain, maka device tersebut
harus melakukan 1) memperoleh
pengunaan bus, 2) memindahkan data 
melalui bus.

28

I/O

MEMORY

CPU

board

board
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Arsitektur bus

Fax

Expansion Bus

Modem

Serial

SCSI Graphic Video LAN

Processor
Cache/
bridge

Main
memory

High Speed Bus

Expansion Bus
Interface
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Lanjutan BUS

n Sistem bus lah yang mengalirkan data 
dari device lainnya

n Sistem bus sangat mempengaruhi
perfomance PC, sebelum kita memilih
perangkat lainnya seperti video card, 
dll
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Komponen MB…BIOS

n BIOS = Basic Input Output Systems, 
level program paling dasar, fungsinya
untuk mengenali sistem device yang 
ada di MB serta OS yang digunakan

n BIOS berjalan saat komputer di
jalankan, dan akan memeriksa sistem
device yang ada di MB.
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I/O
Processor
Chipset
Memory
PCI
AGP

Power
Battery

BIOS
IDE
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Komponen MB..etc

n Interrupts (IRQ) ; devices memerlukan
keunikan agar dapat di proses
processor

n I/O address ;  alamat yang diberikan
ke setiap device agar tidak tabrakan. 
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Evolusi MB

n Dulu dikenal MB dengan processor jenis
socket 370 sampai dengan
perkembangannya ke pentium II,

n Pada era P II, mengunakan MB dengan
sistem Slot. Dari intel jenis celeron, AMD 
dengan duronnya.

n Akhirnya pada era Pentium III, balik lagi ke
sistem socket sampai dengan saat ini

n Alasanya sistem lebih panas dan tingkatan
tidak bisa dinaikan.
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MB Slot 

MB Socket 370 MB Socket 423 (P IV)

36
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Features New MB

n USB, Firewire, Modem onboard, 
Soundcard, VGA, LAN, dll.

n Ada yang mendukung dual processor
n Dibuat untuk range kecepatan tertentu
n FSB (front side bus) & multiplexer 

yang meningkat (overclock)
n FSB = dukungan kecepatan Mhz
n Multiplexer = nilai pengali untuk

kecepatan processor
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MB dual processor

n Terdapat 2 processor sekaligus
n Menggunakan processor yang identik
n Kinerjanya semakin bertambah untuk

kinerja yang tinggi
n Pada sistem server / host, aplikasi

grafis dan film
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Dual Slot
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Komponen MB..PCI

n PCI (Periperal Component Interconect) 
n Dikategorikan sebagai bus periperal, 
n 64 bit saluran data, transfer 264 

Mb/sec
n Tempat interface (menamcapkan) 

device lain (sound, LAN, VGA, VIDEO) 
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Lanjut PCI

n PCI cards mengunakan 47 pins  (49 
pins untuk  mastering card, yang 
dapat mengendalikan PCI bus tanpa 
campur tangan CPU). 

n PCI juga mendukung penggunaan alat 
yang mengunakan arus listrik 5 volt 
ataupun 3,3 volt.
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Komponen MB … ISA

n Terdapat include di PC model 
lama

n Tipe slot ISA slot 8-bit 
mempunyai kemampuan 0,625 
MB/sec untuk transfer rate-nya
antara card dan motherboard-nya
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Lanjutan ISA

n ISA slot mempunyai kemampuan
0,625 MB/sec untuk transfer rate.

n Versi terakhir adalah 16-bit yang
berkemampuan 2 MB/sec

n Ciri ciri ISA : bentuknya panjang
,berwarna hitam dan berukuran 
sama.

50
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Perbandingan
Bus Type Bus Width Bus Speed MB/sec

ISA 16 bits 8 MHz 16 MBps

EISA 32 bits 8 MHz 32 MBps

VL-bus 32 bits 25 MHz 100 MBps

VL-bus 32 bits 33 MHz 132 MBps

PCI 32 bits 33 MHz 132 MBps

PCI 64 bits 33 MHz 264 MBps

PCI 64 bits 66 MHz 512 MBps

PCI 64 bits 133 MHz 1 GBps

52

Komponen MB…AGP

n AGP (Accelerator Graphic Port) 
mempunyai kecepatan jauh di atas 
PCI, mencapai 1 Gb/sec

n Digunakan di new MB, untuk VGA 
Card dengan teknologi terbaru

n Mengadopsi kebutuhan VGA dengan 
refresh, memory tinggi dan 
bandthwidth yang lebar.
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Lanjutan AGP

n AGP memiliki potensi yang lebih besar 
dibandingkan PCI karena memiliki 
angka clock yang lebih besar. 

n Sebagai contoh : clock normal pada
bus PCI  (33MHz) dapat menerima 
maksimal 132MB/detik.

n Masih kekurangan oleh transfer game 
3D 
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Lanjutan AGP

n Teknologi AGP (2x, 4x, 6x, 8x)
n Teknologinya meningkatkan trasfer 

data hinga 5 GB/sec
n perbadingan AGP2x (@66MHz) hanya 

mencapai kecepatan transfer
puncak/maksimal 528MB/detik.
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Lanjutan 

n AGP menggunakan pipelining untuk 
meningkatkan kecepatan. Pipelining
mengatur data sehingga pengembalian data 
yang telah diproses menjadi lebih cepat.

n Pipeline seakan-akan pipa untuk 
mengalirkan data ke prosesor 

n Graphics card akan menerima potongan-
potongan data sebagai respon dari sebuah 
permintaan. 
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Dicirikan slot yang berwarna coklat
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Komponen MB..BIOS

n BIOS (Basic Input Output System). 
pada saat booting awal, komputer 
akan menjalankan BIOS sebagai 
pengenalan inisialisasi awal

n ROM (read only memory) pada BIOS  
lebih cepat aksesnya dibandingkan 
RAM (random access memory)  
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Lanjutan BIOS

n POST (Power On Self  Test), proses 
ini dilakukan oleh kode program yang
ada pada BIOS. 

n POST mencakup pengetesan: CPU, 
FPU (math coprocessor), chip RAM, 
IC timer pada motherboard, DMA 
controller, IRQ controller

n Melakukan checking awal memastikan 
semua komponen terpasang dengn 
baik dan bekerja dengan normal
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POST

n Bunyi beep…beep…mengartikan 
sesuatu…tergantung MB nya

n Kemungkinannya, memori tidak 
terpasang dengan baik, terdapat card 
yang tidak terpasang dengan baik, 
ataupun kabel data yang salah.

n Sebagai pintu pemeriksaan sebelum 
meneruskan / memanggil sistem 
operasi
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Hardware

BIOS

Operating System

Aplications
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Lanjutan …

n Suatu chip yang dapat diisi dengan cara 
elektromagnetis (pencahayaan)

n BIOS umumnya disimpan dalam chip 
EPROM (erasable programmable ROM) 
atau EEPROM (Electrical Erasable PROM)

n BIOS dapat diupdate (flashing) 
menggunakan program khusus

n Berguna untuk peningkatan kinerja dan 
dukungan terhadap h/w tertentu, bug dan 
kestabilan sistem 
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Lanjutan BIOS

n BIOS tergantung MB nya, ada 
beberapa merk dipasaran = AMI 
AWARD, Phoenix, dll (sesuai dengan 
vendor)

n Bentuknya biasanya ditutupi dengan 
plastik, jika plastik dibuka terdapat 
censor cahaya dan BIOS is death….

n Tenaganya didapatkan dari baterai
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