
PENGANTAR SISTEM KOMPUTER 
 

• Pada tahun 1951, Sperry Rand Corporation menjual mesin komputer pertama kali untuk 

pemakaian secara komersial kepada Biro sensus Amerika serikat. 

• IBM, beberapa tahun kemudian, tiga dekade kemudian menjadi perusahaan dengan 

kapasitas bisnis raksasa. 

• Penemuan teknologi elektronika dalam bentuk komputer ini dapat dianggap sebagai 

revolusi industri kedua ⇒ membentuk masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang 

didominasi oleh komputer, komunikasi data dan individu-individu berkeahlian yang 

menggunakan kekuatan akal; bukan kekuatan fisik, dalam mengolah data untuk dijadikan 

informasi. 

• Penggunaan komputer pada saat ini hampir di segala bidang, seperti  berikut. 

o Pengelolaan kantor : 

 penyiapan dokumen 

 pedistribusian dokumen 

 penyimpanan & pengeluaran dokumen 

 penyajian visual 

 pesan-pesan yang diucapkan 

 sarana bantu manajemen 

o Bidang industri :  

 industri manufakturing 

 penerbitan & percetakan 

o Bidang keuangan & perniagaan 

o Bidang militer 

o Bidang pelayanan komunikasi : 

 Bidang pelayanan telepon 

 Bidang pelayanan informasi khusus 

o Bidang perawatan kesehatan 

o Bidang pendidikan & latihan 

o Bidang rumah tangga 

 

 

PENGERTIAN KOMPUTER 
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UNIT-UNIT FUNGSIONAL KOMPUTER 
 

Terdiri dari komponen dasar, yaitu : 

• memori sentral (main memory), tempat menyimpan program dan data; 

• prosesor sentral (central processing unit = CPU), rangkaian utama yang melaksanakan 

(eksekusi) program; 

• unit masukan/keluaran (input/output unit = I/O unit), rangkaian-rangkaian untuk 

memasukkan dan mengeluarkan data (komunikasi dengan dunia luar). 

 

Memori sentral berisikan dua informasi, yaitu : 

1.  program, berupa kumpulan instruksi yang harus dilaksanakan oleh prosesor sentral; 

2.  data, berupa operand-operand atau informasi lain yang akan diolah oleh prosesor sentral, 

sesuai dengan programnya. 

 

Control Unit
(unit kendali)

A L U

Main Memory
(Memori Sentral)

Instruksi

Data

Hasil
 

Gambar 2.1  Organisasi sebuah CPU. 

 

Pada saat bekerja, program berhubungan dengan unit kendali dan data (operand) 

berhubungan dengan ALU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Operasional Dasar 
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Gambar 2.2  Hubungan antara prosesor dan memori primer. 

 

• IR (Instruction Register), berisi perintah/instruksi yang sedang dijalankan.   Keluarannya 

tersedia untuk diberikan pada rangkaian kendali/kontrol, yang menghasilkan sinyal clock 

untuk mengendalikan rangkaian pengolah yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi.  

• PC (Program Counter) berfungsi mengawasi pelaksanaan suatu program. PC terdiri dari 

alamat-alamat memori instruksi yang dijalankan secara langsung. Selama waktu 

pelaksanaan instruksi, isi dari PC diperbaharui sesuai dengan alamat dari instruksi 

berikutnya yang akan dilaksanakan, artinya PC menunjukkan instruksi yang harus 

diambil dari memori. 

• MAR (memory address register) dan MDR (memory data register), merupakan register-

register yang memungkinkan komunikasi dengan memori primer. 

o MAR, digunakan untuk menyimpan alamat lokasi untuk atau dari data yang akan        

dikirimkan; 

o MDR, berisi data yang akan dituliskan ke dalam atau dibacakan keluar dari lokasi 

yang telah diberi alamat. 

 

 

 

• Pengoperasian. 
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o Pelaksanaan program mulai ketika PC disiapkan untuk menunjukkan instruksi 

pertama dari program. 

o Isi dari PC dikirimkan ke MAR, dan sebuah sinyal kontrol baca (read) dikirimkan ke 

dalam memori. 

o Setelah beberapa saat, yang lamanya sesuai dengan waktu pengaksesan memori, kata 

yang dialamatkan (instruksi pertama dalam program) dibaca dari memori dan dimuat 

ke dalam MDR. 

o Isi dari MDR lalu dipindahkan ke dalam IR, tempat instruksi siap untuk 

diterjemahkan dan dijalankan. 

o Jika instruksi itu melibatkan suatu operasi yang dikerjakan ALU, diperlukan untuk 

mendapatkan operand-operand yang dibutuhkan. Jika sebuah operand tersimpan di 

dalam memori (operand juga dapat tersimpan dalam register serba guna yang terdapat 

dalam prosesor), operand tersebut harus diambil dengan cara mengirimkan alamatnya 

ke dalam MAR dan menginisialisasi daur pembacaan. Jika sebuah operand sudah 

dibaca dari dalam memori ke dalam MDR, ia dapat dipindahkan dari MDR ke ALU. 

Setelah mengambil satu atau lebih operand dengan cara ini, ALU dapat menampilkan 

operasi yang dibutuhkan. Jika hasil dari operasi ini akan disimpan ke dalam memori, 

maka hasilnya dikirimkan ke dalam MDR. Alamat dari lokasi tempat hasil tersebut 

disimpan dikirimkan ke dalam MAR, dan daur penulisan diinisialisasi. Selama waktu 

pengerjaan instruksi, isi dari PC ditambahkan untuk menunjukkan instruksi 

berikutnya yang akan dijalankan. Dengan demikian, segera setelah pelaksanaan dari 

instruksi yang sedang dijalankan selesai, sebuah sintruksi baru dapat segera dimulai. 

 

 

CATATAN PENTING LAIN. 

1.  Register 

Tempat penyimpanan sementara (selama suatu proses berlangsung) data-

data/instruksi-intruksi setelah diambil dari memori dan sebelum dikembalikan ke dalam 

memori sentral.  

Pemindahan isi dari suatu register ke register lain diatur oleh unit kendali, dengan sinyal-

sinyal pembuka/penutup gerbang (gate). 

 

2.  Program 
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Kumpulan instruksi yang tersusun dalam memori, untuk suatu proses. Pada umumnya 

pelaksanaan instruksi-instruksi itu dilakukan secara berurutan (sekuensial), kecuali pada 

instruksi percabangan dan loncatan (branch & jump). 

Ada tiga instruksi : 

1.  instruksi pengolahan (perhitungan, traitment) yang menyangkut operand-operand (data) 

di memori untuk operasi aritmatik dan logika; 

2.  instruksi percabangan, yang memutuskan untuk melompati pelaksanaan instruksi-

instruksi yang ada di bawahnya; 

3.  instruksi masukan/keluaran, yang memasukkan/mengeluarkan data ke dalam/ dari 

komputer melalui unit-unit masukan/keluaran. 

 

3.  Penjabaran Pelaksanaan Sebuah Instruksi 

Misalnya perhitungan yang menyangkut operand-operand dalam memori, seperti berikut. 

 

A.  Fasa mencari instruksi. 

Reg. Instruksi

Reg. Word

Program Counter

Reg
Se
lek
si

MEMORI

Perintah 
Pemindahan

Perintah 
Pembacaan

MDR

UNIT KENDALI

Perintah
Pemindahan

MAR

 
Gambar 2.3  Fasa mencari instruksi. 

 

o Unit kendali memindahkan isi program counter ke dalam register seleksi (isi ini adalah 

addres dari instruksi yang akan diambil dan dikerjakan). 

o Unit kendali mengirim perintah untuk membaca, maka sekarang instruksi tersebut berada 

dalam register word.  

o Unit kendali memindahkan isi register word ke register instruksi. 

B.  Fasa mencari, memproses dan menyimpan operand 
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1.  Mencari dan memproses operand. 

Setelah suatu kode operasi di analisa oleh rangkaian sequencer, misalnya harus mencari 

sebuah operand untuk diolah dalam ALU, maka tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. 

o Unit kendali memindahkan isi dari register instruksi (bagian adres operand saja) ke dalam 

register seleksi. 

o Unit kendali membaca operand, dengan demikian operand lalu berada di register word. 

o Unit kendali memerintahkan ALU bekerja memproses operand sesuai dengan kode 

operasi. Hasilnya disimpan dalam akumulator. 

 

Kode
Operasi

Reg. Word

Program Counter

Reg
Se
lek
si

MEMORI

MDR

UNIT KENDALI

MAR

Adres
Operand

Akumulator

Sequencer

A L U

Perintah pemindahan

Perintah pembacaan

Perintah pengolahan

 
Gambar 2.4  Mencari dan memproses operand. 

 

2.  Menyimpan operand/hasil ke dalam memori. 

Adres memori di mana operand akan disimpan terdapat dalam register instruksi bagian adres. 

Operand atau hasil yang akan disimpan berada di akumulator. 

o Unit kendali memindahkan addres operand tersebut ke dalam register seleksi. 

o Unit kendali memindahkan isi akumulator ke dalam register word. 

o Unit kendali memberi komando untuk menulis. 
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Gambar 2.5  Penyimpanan operand ke memori. 

 

C.  Fasa Persiapan untuk instruksi berikutnya. 

1.  Pada jenis-jenis instruksi biasa. 

      Unit kendali menambah harga program counter dengan1. 

2.  Pada instruksi-intruksi percabangan/loncatan (lompatan). 

Instruksi ini akan mengubah urutan pelaksanaan program atau melompati sejumlah 

instruksi-instruksi.  

Jadi instruksi yang akan dikerjakan berikutnya ditentukan oleh instruksi yang dikerjakan 

sekarang.  

Pada insruksi percabangan bersyarat, bila syaratnya dipenuhi, maka pelaksanaan program 

selanjutnya akan menuruti cabangnya. Sebaliknya, bila syarat tidak dipenuhi, pelaksanaan 

program dilanjutkan ke bawah (menuruti garis pokoknya). Pemenuhan syarat-syarat 

tersebut biasanya ditentukan oleh keadaan isi register akumulator. 

 

Instruksi
Percabangan

Syarat tak terpenuhi
Program Cabang

Program Pokok

Syarat terpenuhi

MEMORI
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Akumulator
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Program counter+1

•

•

•

•

Syarat tak terpenuhi

Syarat terpenuhi?

Syarat terpenuhi

 
Gambar  2.6  Instruksi percabangan bersyarat. 
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 Computer  ← to compute (Inggris)   

computare (Latin)                       menghitung 

 

               Tidak berarti mesin hitung  ← kalkulator   ← to calculate 

 

Karena perkembangan teknologi yang pesat, maka batasan antara kalkulator dan komputer 

semakin kabur. 

 

Perbedaan dasar antara komputer dan kalkulator, antara lain seperti berikut. 

1. Komputer dapat menyimpan data dan instruksi dalam jumlah yang relatif besar. 

2. Komputer tidak hanya melakukan pekerjaan menghitung saja, tetapi dapat juga 

melakukan pekerjaan pemilihan, pemilahan, penyusunan urutan dan pengambilan 

keputusan berdasarkan suatu aturan tertentu (operasi logika). 

3. Komputer dapat diprogram sehingga dapat melaksanakan pekerjaan tertentu terus-

menerus secara konsisten berdasarkan program yang ada. 

4. Komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan dengan piranti (mesin) 

lain, baik secara off-line maupun secara on-line. 

 

Dengan uraian di atas, maka sebagai pedoman mengenai pengertian dan definisi komputer 

adalah  

1.  komputer pada dasarnya merupakan sistem, yaitu suatu rangkaian subsistem yang 

terdiri dari peralatan dan fasilitas berupa komponen piranti keras maupun piranti 

lunak; 

2.  komputer bekerja di bawah kontrol sistem operasi dan melaksanakan tugas 

berdasarkan instruksi yang disebut sebagai program komputer, sehingga komputer 

dapat bekerja secara teratur dan konsisten (kondisi yang programmable); 

3.  mempunyai kapasitas memori yang disebut main memory yang digunakan untuk 

menyimpan sistem operasi, program dan data yang sedang dalam tahap pengolahan; 

sedang program dan data yang tidak sedang dalam kondisi diolah, disimpan dalam 

memori lainnya; 

 2



4.  selain dapat melaksanakan pengolahan data berbentuk hitungan, komputer juga dapat 

melakukan jenis pengolahan yang bersifat pemilihan, penyusunan urutan, 

pengambilan keputusan berdasarkan kondisi logika tertentu; 

5.  mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan mesin lain, baik secara off-line 

maupun on-line. 

 

Keuntungan Penggunaan Komputer 

1.   Kecepatan, misalnya dalam menghitung, mencetak, pengecekan kondisi, memilih 

data, memilah data (sorting), menyusun peringkat, dan lain-lain. 

2.  Kecermatan, secara teknik komputer tidak akan berbuat kesalahan. Bila terjadi 

kesalahan, lazimnya karena penyusunan sistem aplikasi dan pengolahan data, atau 

data masukannya memang salah. 

3.  Pelaksanaan pekerjaan rutin secara terus-menerus, artinya dapat secara mandiri 

melakukan pekerjaan yang sudah rutin atau pre-planed operations dengan cepat, 

terus-menerus secara terprogram (programmable). 

4.  Kemampuan menyimpan data, komputer dapat menyimpan data dan mengolah data 

dalam jumlah yang sangat besar. Dalam dekade 80’an, kapsitas komputer sudah dapat 

mencapai hitungan megabyte (MB). Pada masa kini, jumlah data yang dapat disimpan 

dalam ukuran GByte (GB). 

5.  Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi lain, misalnya dengan teknologi 

komunikasi di mana gabungan antara keduanya memungkinkan adanya komunikasi 

data, kapasitas pengolahan & penggunaan file serta program secara terpencar dan 

bersama-sama. 
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KEGIATAN PENGOLAHAN DATA 

 

Terdapat di segala sekitar kegiatan sehari-hari. 

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam hubungannya dengan sistem pengolahan 

data, antara lain : 

• apakah ada suatu cara yang dapat membantu memperlancar kegiatan pengolahan 

data? 

• bagaimana bentuk pirantinya? 

• bagaimana cara menggunakan piranti tersebut? 

• bagaimana cara berkomunikasi dengan piranti tersebut? 

 

Jawab :  

• menggunakan sistem komputerisasi; 

• komputer 

• komunikasi menurut aturan tertentu yang telah disusun oleh pabrik pembuat komputer 

tersebut. 

 

Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu alat pengolah data yang mempunyai karakter-

karakter yang pasti dan tertentu, untuk menghasilkan suatu informasi. 

 

Data

Manusia

InformasiKomputer3 4

51 2

 
   Gambar 1.1 Hubungan manusia dengan komputer. 

 

Keterangan : 

1. Manusia menyusun data. 

2. Manusia berkomunikasi dengan komputer. 

3. Data dimasukkan ke komputer (tentunya dengan programnya). 

4. Informasi merupakan hasil pengolahan data. 

5. Manusia menerima hasil pengolahan data → mengambil keputusan. 
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Komputer sebagai alat pengolah data 

   Rina               Ani                Hasan              Ali 

       30                 40                     45                   50 

 2.500            3.000                3.500              2.500 

75.000        120.000            157.500          125.000 

 

Data Proses
Pengolahan Informasi

Instruksi/Program

 
Gambar 1.2 Hubungan antara data dan informasi 

 

Mesin komputer : alat pengolah data secara elektronik dan otomatis.  

                             Bekerja secara elektronis dan spesifik menurut perencanaan (design)  

                             dari mesin itu sendiri. 

 

Komputer bekerja menurut tanda-tanda atau kode-kode yang dikenal, menurut bahasa 

komputer. Agar dapat bekerja menurut yang diinginkan, maka harus diberi perintah sesuai 

dengan keinginan pemakai. Jadi, komputer tidak akan berfungsi apa-apa tanpa ada perintah 

dari manusia yang menggunakannya. 
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      Gambar 1.3 Unsur utama pengolahan data dengan komputer. 

Unsur utama pemegang peranan penting dalam pengolahan data dengan komputer seperti 

berikut. 

1. Brainware/lifeware/profesional  → manusia yang bekerja di dalam sistem pengolahan 

data. 

• System programmer 

• system analist 

• programmer      → programmer aplikasi dan programmer sistem 

• operator 

• computer engineer (maintenace). 

2.  Hardware → semua peralatan/mesin yang digunakan dalam sistem pengolahan data 

seperti  CPU, printer, monitor, dan lain-lain. 

3.  Software → unsur pembantu, semua instruksi yang menghubungkan manusia dengan 

mesin komputer. 
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Gambar 1.4 Tahapan pengolahan data. 
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KONFIGURASI SISTEM KOMPUTER 

 

 Untuk melaksanakan pengolahan data oleh suatu mesin komputer, maka cara 

pelaksanaannya dilakukan oleh 3 (tiga) bagian utama seperti berikut (mengambil analogi dari 

manusia dalam memecahkan masalah). 

1.  Bagian yang membaca data. 

2.  Bagian yang mengolah data. 

3.  Bagian yang mengeluarkan (merekam) hasil pengolahan data. 

Bagian-bagian inilah yang diartikan sebagai komponen-komponen fungsional, yang menurut 

terminologi yang sering digunakan dalam dunia komputer dapat diperinci sebagai berikut. 

1.  Piranti pembaca data : unit masukan (input unit). 

2.  Piranti pengolah utama : unit pengolah utama (CPU = central processing unit). 

3.  Piranti penyimpan data : unit memori (memory/storage) 

4.  Piranti penghasil  : unit keluaran (output unit). 

 

 Sebagai ilustrasi ke-4 komponen yang membentuk suatu sistem komputer ini, dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

CPU

Memori/
storage

c
h
a
n
n
e
l 

c
h
a
n
n
e
l

Unit Pengolah Utama

Unit Penyimpan Unit KeluaranUnit masukan

sinyal data

sinyal instruksi

sinyal kendali  
Gambar 1.5 Konfigurasi sistem komputer. 
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Unit Masukan 

Komunikasi dengan suatu piranti pengolah data elektronik dimungkinkan melalui 

suatu piranti pembaca data atau unit masukan, yang secara langsung dihubungkan dengan 

sistem komputer. Data yang akan diolah pertama-tama dipindahkan ke dalam piranti perekam 

data (media record), yang selanjutnya akan dibaca oleh alat pembacanya yaitu piranti 

masukan (input device), dimana data yang dibaca diteruskan ke dalam memori unitnya 

dengan kontrol dari CPU. 

 Ditinjau dari sudut data atau masukan yang akan diolah, maka media perantara atau 

piranti masukan tadi harus dikenal oleh alat pengolah utama (CPU), dan bagaimana piranti 

pengolah utama mengetahui dimana masukan yang akan diolah ditempatkan, diberitahukan 

dalam program yang disusun oleh pemrogram (programmer). 

 

Unit Pengolah Utama 

 Unit pengolah utama (central processing unit = CPU) merupakan otak dari komputer. 

Tugas utama dari CPU adalah mengontrol dan membimbing keseluruhan sistem komputer, 

selama pengolahan, termasuk mengadakan operasi-operasi aritmatik dan operasi logika 

terhadap data. untuk maksud ini, maka CPU terdiri dari 2 (dua) komponen besar yaitu : 

1.  unit kontrol (control unit = CU), 

2.  unit aritmatik dan logika (arithmetic and logical unit = ALU). 

 

Unit Kontrol 

 Unit kontrol bertugas untuk membimbing dan mengkoordinasikan keseluruhan sistem 

komputer dalam melakukan pengolahan data. 

 

Tugas-tugas unit kontrol mencakup hal-hal sebagai berikut. 

◊ Mengawasi piranti-piranti unit masukan dan unit keluaran, serta memilih piranti-piranti 

unit masukan dan unit keluaran mana yang akan digunakan, berdasarkan program yang 

diberikan. 

◊ Memasukkan data ke dalam unit memori dan menjemput kembali (access) data atau 

informasi dari unit memori. 

◊ Mengendalikan dan membimbing pengiriman-pengiriman data dan informasi selama 

pengolahan data berlangsung, antara unit memori dan unit aritmatik dan unit logika. 

Unit Aritmatik Dan Logika 
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 Bagian lain yang berada dalam CPU, yang memegang peranan penting dalam 

pengolahan data adalah unit aritmatik dan logika (ALU). 

 Fungsi utama ALU adalah melaksanakan pengolahan data secara fisis, termasuk 

melaksanakan proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan 

proses aritmatik lainnya. Selain dari pada itu, juga melaksanakan operasi logika seperti 

membandingkan, menyatukan data, mengurutkan data, memilih data dan lain-lain. 

 Dalam pelaksanaan pengolahan data, unit aritmatik dan logika membagi jenis-jenis 

operasi dalam 4 (empat) kelas, yaitu : 

1.  aritmatik desimal (decimal arithmetic), 

 biasanya dihubungkan dengan aplikasi dalam bidang bisnis perusahaan / perkantoran; 

2.  aritmatik fixed-point, 

dihubungkan dengan aplikasi dalam bidang ilmiah, perhitungan konstruksi-konstruksi 

bangunan, perencanaan dan lain-lain; 

3.  aritmatik floating-point, 

dihubungkan dengan bidang ilmiah; 

4.  operasi-operasi logika. 

 

Unit Penyimpan (Memori) 

 Unit memori adalah tempat menampung atau menyimpan data dan program, yang 

merupakan suatu electronic filling cabinet, yang berada dalam suatu sistem komputer. 

Maksudnya adalah memori dapat dibayangkan sebagai kotak-kotak yang masing-masing 

dapat diisi bilangan biner 8 bit atau 1 byte; dimana tiap kotak mempunyai alamat, dan 

membentuk suatu lokasi memori, yang lengkap dengan indeksnya hingga bila mencari 

sesuatu akan mudah ditemukan. Letak memori dalam komputer dapat ditempatkan pada satu 

bangunan dengan CPU, atau dalam bangunan yang terpisah dari CPU. 

 

Unit memori secara umum dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu: 

1.  memori utama (main memory/internal memory), 

2.  memori tambahan (auxiliary memory), 

3.  memori eksternal (external memory). 

 

Memori Utama 
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 Memori utama atau memori primer (primary memory) adalah memori yang bertugas 

untuk menampung data dan instruksi atau program dari piranti masukan, untuk selanjutnya 

diolah oleh CPU. Selain dari pada itu, juga digunakan untuk tempat menampung data/hasil 

pengolahan data oleh CPU sebelum dilangsungkan ke unit keluaran. Data, program dan hasil 

pengolahan yang ditampung oleh memori tersebut bersifat sementara waktu, selama 

pengolahan berlangsung (adanya sinyal listrik). 

 Kapasitas komputer untuk menyimpan data dan program pada satu saat ditentukan 

oleh sistem dan model komputer, terutama pada bagian unit memori utamanya. Memori 

utama ini terdiri dari RAM dan ROM. 

◊ RAM (Random Access Memory). 

Random Access Memory bersifat sementara (volatile = menguap), yaitu bila daya listrik 

yang sedang digunakan komputer terputus (padam), maka seluruh isi memori ini akan 

lenyap. 

◊ ROM (Read only Memory). 

Memori ini hanya dapat dibaca saja. Isi ROM diberikan oleh pabrik pembuat komputer 

yang bersangkutan. ROM biasanya diisi dengan program yang tidak perlu diubah lagi. 

ROM bersifat permanen (non-volatile), artinya bila sinyal listrik terputus (padam), maka 

isi memorinya tetap ada. 

 

Berbagai jenis ROM dapat diklasifikasikan menurut bagaimana cara penulisannya, 

meliputi : 

1.  ROM, hanya dapat ditulis satu kali saja dengan menggunakan proses pembuatan IC (mask 

programming); 

2.  PROM atau Programmable ROM, dapat ditulis hanya satu kali saja dengan menggunakan 

sinyal listrik; 

3.  EPROM atau Erasable PROM, dapat ditulis berulang kali (ada batasannya) dengan 

menggunakan sinyal listrik dan proses penghapusannya menggunakan sinar ultraviolet; 

4.  EEROM atau Electrically Erasable ROM, sama dengan EPROM hanya saja proses 

penghapusannya dapat menggunakan sinyal listrik (semuanya dihapus); 

5.  EAROM atau Electrically Alterable ROM, sama dengan EEROM tetapi tidak perlu 

dihapus seluruh bagiannya, dapat diubah satu-persatu. 

Memori Tambahan 
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 Untuk suatu program yang besar, yang memerlukan tempat menyimpan data yang 

banyak/besar (data yang akan diolah, data antara dan data hasil pengolahan), dimana keadaan 

ini tidak dapat ditampung di dalam memori utama, maka dalam hal ini digunakan memori 

tambahan. 

 Dengan demikian, maka fungsi memori tambahan adalah membantu memori utama, 

dan memori tambahan ini berada di luar bangunan CPU. 

Memori tambahan biasanya dibentuk dari media record disk magnetik (magnetic disk). 

Memori tambahan ini sifatnya hanya membantu memori utama, maka data yang disimpan di 

dalam memori tambahan ini juga bersifat sementara, yaitu selama proses pengolahan data 

berlangsung. 

Konsep memori tambahan inilah yang kemudian melahirkan konsep memori semu (virtual 

memory), yang akhirnya melahirkan virtual machine. 

 

Memori Eksternal 

Memori eksternal yang dikenal juga sebagai memori kedua (secondary memory) 

adalah memori yang menyimpan data di luar memori utama dalam waktu yang relatif lama 

dan menampung banyak data. Perbedaannya dengan memori tambahan adalah bahwa memori 

eksternal bukan merupakan bagian yang integral dengan komputer. Dalam hal ini, data yang 

berada dalam memori eksternal ini tidak langsung di kontrol oleh komputer, meskipun 

datanya sama-sama berasal dari memori utama. Data yang berada dalam memori utama 

adalah data sebelum dan setelah diolah oleh komputer.  

 

Catatan Tambahan : satuan kapasitas memori. 

1.  Sistem kontinental : byte 

      1 byte = 8 bit 

      1 KB = 1 kilobyte = 210 byte = 1024 byte 

      1 MB = 1 megabyte = 1024 KB 

2.  Sistem AngloSaxis : word  

      1 word = 4 byte = 1 full word 

       1 double word = 2 word = 8byte 

        1 half word = ½ word = 2 byte 

 

Unit Keluaran 
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 Seperti halnya dengan alat pembaca data atau unit masukan, maka di dalam sistem 

komputer dikenal juga alat yang akan bertugas untuk mengeluarkan hasil pengolahan dari 

CPU melalui memori utama, yaitu unit keluaran. 

 Ditinjau dari sudut hasil pengolahan atau keluaran yang akan dikeluarkan oleh 

komputer, maka media perantara atau piranti keluaran tadi harus dikenal oleh unit pengolah 

utama (CPU).  

Sama halnya dengan unit masukan, di mana untuk mengetahui media mana yang akan 

digunakan untuk pengiriman hasil pengolahan oleh CPU sebagai piranti keluaran ditentukan 

pula oleh instruksi atau program yang dimasukkan ke dalam unit memori utamanya. 

 

Cara Kerja Dari Komputer 

 Unit-unit fungsional atau komponen-komponen dari suatu sistem komputer yang telah 

dijelaskan di atas, adalah unit-unit yang bekerja atas dasar instruksi atau program yang 

diberikan melalui unit kontrol (control unit atau control section) dalam CPU. Setiap unit ini 

mempunyai tugas yang berlainan (cara kerja yang berlainan) namun di dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan, unit-unit yang digunakan (sesuai program) akan bekerja secara sinkron 

dengan bimbingan dan dikendalikan oleh unit kontrol. Kemudian dapat dijelaskan pula 

bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu sistem komputer secara keseluruhan, 

merupakan pengolahan data, yang dimulai dari persiapan data, pembacaan data, manipulasi 

data, hingga sampai pada penyimpanan data dan penyajian informasi. 

 Sebagai ilustrasi, di bawah ini akan digambarkan mengenai aliran proses pengolahan 

data dan ditunjukkan pula hubungan antara unit-unit fungsionalnya. 
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Gambar 1.6 Aliran proses pengolahan data. 
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LINGKUNGAN KOMPUTERISASI 

 Perkembangan dan pemakaian komputer seringkali digambarkan sebagai suatu 

revolusi teknologi dalam perkembangan dari proses fabrikasi yaitu revolusi industri. Kedua 

revolusi tersebut telah mengakibatkan perkembangan yang luas dan secara signifikan 

mengubah cara kerja dari masyarakat. 

 Lingkungan komputerisasi telah menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang 

konvergen dari area teknologi, yaitu menjadi 3 bagian : 

o users applications 

o computer hardware 

o computer software 

yang ketiganya saling tumpang tindih sebagai berikut. 

 

   

Users          A      Computer 

         application      hardware 

       D       B   

       C       
         Computer 

         software   

      

A : data representations 

B : operating system 

C : instruction set 

D : language translators 

 

Sistem komputer, sama halnya dengan teknologi yang lain, harus mudah untuk dibangun dan 

mudah pula digunakan. Oleh karena itu, sistem komputer haruslah mempunyai : 

o suatu bahasa yang fleksibel dan cukup teliti untuk merumuskan proses aplikasi; 

o suatu sistem matematis yang akan menjelaskan teori dari aplikasi; 

o suatu sistem bilangan yang akan mendukung perhitungan dari semua nilai. 
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MEMORI 
                                

Memori terdiri dari :  

o memori utama/primer/internal (main memory) 

o memori eksternal 

 

magnetic tape
optical disk

magnetic disk

dynamic RAM

static RAM

register

harga/
byte

nano detik mili detik menit

mekanik

elektonik

waktu akses sebuah informasi

}

}

 
Gambar 4.1  Diagram relasi antara harga terhadap waktu akses. 

{
{

{

}

}

}

Internal Memory

Secondary 
Memory

Archival Memory

Control store

Register

Primary cache

Primary memory

Secondary cache

Disk memory

Removable disk

Magnetic tape

On-line

Off-line

Internal memory

External memory
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Memori primer terdiri dari sejumlah besar sel penyimpanan semikonduktor yang 

masing-masing mampu menyimpan satu bit informasi. Sel-sel ini jarang ditulis atau dibaca 

sebagai sel individual, tetapi diolah dalam bentuk kelompok-kelompok yang ukurannya tetap, 

disebut  kata (word). Memori primer diatur sehingga isi setiap kata, yang terdiri dari n 

(sejumlah tertentu) bit, dapat disimpan atau dicari kembali dalam suatu pengoperasian dasar.  

Untuk mendapatkan kemudahan akses bagi setiap kata dalam memori primer, setiap alamat 

yang berbeda diberikan pada setiap lokasi kata. Alamat-alamat tersebut adalah angka-angka 

yang menunjukkan lokasi yang berurutan. 

Sebuah kata yang ditentukan diakses dengan menetapkan alamatnya dan dengan memberi 

perintah kontrol untuk memulai proses penyimpanan atau proses pencarian kembali.  

Jumlah bit yang membentuk kata sering dihubungkan dengan panjang kata (word length) 

untuk komputer yang bersangkutan. Komputer-komputer besar biasanya memiliki 32 bit atau 

lebih untuk satu kata, sedangkan mikrokomputer berkisar antara 8 sampai 32 bit.  

Kapasitas memori primer merupakan sebuah faktor yang menandai ukuran sebuah komputer. 

Mesin-mesin kecil mungkin hanya memiliki beberapa ratus kata saja, sedangkan mesin yang 

berukuran sedang dan besar biasanya memiliki jutaan kata. 

         Data umumnya diolah dalam mesin berbentuk unit-unit kata, kelompok kata atau 

bagian-bagian dari kata. Akses khusus ke memori primer menghasilkan satu kata dari kata 

yang dibaca (dari memori) atau dituliskan (ke dalam memori). 

RAM adalah memori yang alamatnya sudah ditentukan dan dengan cepat dapat diakses. 

Waktu yang dibutuhkan untuk membaca satu kata disebut waktu pengaksesan memori 

(memory access time), sekitar 50 ns sampai 500 ns, untuk komputer masa kini.  

Kumpulan dari sel-sel memori di mana setiap sel dapat menyimpan satu satuan 

informasi (word) data maupun instruksi (satu word mungkin terdiri dari satu atau beberapa 

byte). Sel-sel memori tersebut diberi nomor dan unit kendali dapat mengenal sel- sel tersebut 

melalui nomor-nomornya, yang disebut adres atau alamat. Unit kendali dapat membaca 

(read) isi dari sebuah sel dengan adres yang diberikan, artinya memindahkan isi sel dengan 

adres yang diketahui itu ke dalam register word (MDR). Unit kendali dapat pula menulis 

(write) suatu informasi baru ke dalam sel yang telah ditentukan adresnya, dalam hal ini 

memindahkan isi register word ke dalam sel dengan adres tersebut. Dalam operasi read/write, 

unit kendali memasukkan adres sel yang dimaksud ke dalam register adres (register seleksi = 

MAR). Register ini dengan rangkaian seleksinya bertugas memilih (menyeleksi) salah satu 

sel dari memori primer untuk dihubungkan dengan register word. 
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Sel Memori

20 1

Register Word (MDR)

R
A

Rangk.
Seleksi

penulisanpembacaan

Memori

RA= 
Register 
Adres 

(Register 
Seleksi)
(MAR)

 
 Gambar 4.2  Pembacaan dan penulisan sebuah sel memori.  

 

Memori, dipandang sebagai memori yang ditentukan oleh perangkat kerasnya dan 

sebagai memori dalam program aplikasi, artinya dapat dipandang sebagai: 

• suatu elemen memori fisik, yaitu berupa sejumlah bit yang dapat diambil dalam suatu 

akses; 

• elemen memori logika, yang terdiri dari sejumlah bit untuk merepresentasikan suatu 

informasi. 

 

Perangkat keras dalam CPU seringkali dirancang sesuai dengan elemen data atau 

word dalam memori utama. Register, seperti akumulator, instruction register dan memory 

data register, seperti halnya elemen memori, memuat sejumlah bit. Hal ini menyebabkan 

CPU memroses data secara efisien setelah memanggilnya dari memori. Dalam beberapa 

sistem, jumlah bit dalam suatu memory word sama dengan jumlah bit dalam suatu bilangan 

register. 

          Secara perangkat lunak, memori diciptakan untuk pengguna dari perangkat lunak yang 

bekerja pada sistem. Penerjemahan bahasa mendefinisikan berapa bit yang akan digunakan 

untuk merepresentasikan setiap tipe data yang berbeda. Dengan mengubah perangkat lunak 

yang bekerja pada sistem, maka memori logika dapat diubah. Tetapi hal ini tidak dapat 

dilakukan dalam memori perangkat keras, karena perubahan hanya dapat dilakukan bila 

perangkat kerasnya diubah. 

 

 

 3



UNIT PEMROSES (PROSESOR) 
 

Prosesor terdiri dari :  

o unit aritmatik & logika (Arithmetic & Logical Unit = ALU) 

o unit kendali (Control Unit = CU) 

 Pemroses (prosesor) biasanya memuat sejumlah elemen penyimpan berkecepatan 

tinggi, yang disebut register, yang dapat digunakan untuk penyimpanan sementara operand-

operand yang sering digunakan. Setiap register dapat menyimpan satu kata (word) dari data. 

Waktu akses ke register biasanya 5 kali sampai 10 kali lebih cepat dari waktu pengaksesan 

memori. 

Memori

Unit Kendali

A L U

InterfaceInterface Unit
masukan/
keluaran

 
Gambar 3.1  Skema umum komputer. 

 

Arithmetic & Logical Unit (ALU) 

 ALU adalah bagian dari komputer yang melakukan operasi arimatik dan logika. 

Selain dari itu, ALU juga melaksanakan instruksi kondisional lompatan (loncatan). Sebelum 

suatu kondisi instruksi percabangan dilaksanakan, pemrogram harus menggunakan instruksi 

pembanding untuk mengatur (set) status bit dalam ALU. Bila hasil pembandingan berbeda, 

maka langsung akan melaksanakan instruksi lompatan. 

Untuk melaksanakan suatu operasi perhitungan. Pada dasarnya instruksi yang 

diperlukan akan memuat informasi-informasi : 

1.  kode operasi, yang menyatakan macam (jenis) operasi yang harus dikerjakan, 

2.  adres sel memori dari operand pertama, 

3.  adres sel memori dari operand kedua, 

4.  adres sel memori untuk menyimpan hasil. 
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Bentuk umum instruksi : 

 

Kode 

Operasi 

Adres  

Operand 1 

Adres 

Operand 2 

Adres 

 Hasil 

 

Realisasi hardware dari pola instruksi tersebut adalah mesin komputer dengan 3 adres, 

dengan 3 buah register R1, R2, dan R3 yang berhubungan dengan memori sentral. 

R3

R2R1

Operand 1 Operand 2

Perintah

Operasi

Hasil

 
Gambar 3.2  Mesin dengan 3 adres. 

 

Sebenarnya instruksi di atas dapat dipecah menjadi 3 instruksi yang lebih kecil (setiap 

instruksi mengandung 1 adres). 

 

Bentuk umum : 
 

Kode             Adres 

                                                         Operasi        Operand 
 
 
Dengan bentuk instruksi semacam ini, realisasi mesinnya disebut mesin komputer dengan 1 

adres. 

Operand 1Operand 2

Perintah
Operasi

ACC

 
Gambar 3.3  Mesin dengan  1 adres. 
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Pada bagian ALU dipergunakan register akumulator sebagai penyimpan data sementara. 

Register untuk operand 2 dapat berupa register word. 

 

Macam-macam instruksi mnemonic operasi aritmatik dan logika : 

• ADD M  → tambahakan isi M ke akumulator 

• SUB 

• MUL 

• DIV 

• AND M  → secara logika, AND kan akumulator dengan isi M 

• OR 

• XOR 

• NOT 

• SHL 

• SHR 

• RRL 

• RRR 

• ASR 

 

Macam-macam instruksi mnemonic pembandingan dan kondisi lompatan : 

 

• CMP M  → bandingkan nilai dalam M dengan isi akumulator; tentukan bit EQ = 1,  

                          bila nilainya sama; tentukan bit GT = 1, bila nilai M > isi akumulator. 

 

• JXX L  →  >    ⇒ JGT 

                        ≥    ⇒ JGE 

                        =    ⇒ JEQ 

≤ ⇒ JLE 

< ⇒ JLT 

≠ ⇒ JNE 

            selain  itu akan melaksanakan instruksi berikutnya secara sekuensial. 
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Macam instruksi perpindahan data : 

o Load    : LDA  M 

o Swap   : SWP  M 

o Clear   : CLA   → isi akumulator dibuat 0 (dikosongkan) 

 

Struktur ALU  

Operasi aritmatik : 

• +, ., ÷  → membutuhkan 2 operand 

• NOT    → membutuhkan 1 operand 

• −          → membutuhkan 1 atau 2 operand 

 

Operasi monadic →  operasi-operasi ALU yang hanya memerlukan satu operand. 

           ⇓ 

        UNARY 

 

Operasi dyadic    → operasi-operasi ALU yang memerlukan dua operand. 

           ⇓ 

        BINARY 

 

Sebutan kedua (unary dan binary) tidak digunakan, agar tidak rancu dengan pengertian 

operasi aritmatik biner. 

 

ACC

Unit
Fungsional

GTOV EQ

Sistem bus

Status bit

Operasi

 
Gambar 3.4 Proses pelaksanaan pengambilan instruksi dan operand. 
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Unit Kendali 

 Mengambil instruksi-instruksi dari memori sentral dan kemudian menganalisanya. 

Setelah sebuah instruksi dianalisa, unit kendali mengeluarkan perintah (komando) ke seluruh 

bagian komputer. 

 

Program Counter

Kode
Operasi

Adres
Operand

Sequencer

+1

sinyal-sinyal komando

Register instruksi

 
Gambar 3.5  Unit kendali (control unit). 

 

Unit kendali sederhana terdiri dari komponen seperti berikut. 

 

a.  Program counter (register pencacah program). 

Berisi adres instruksi yang akan dieksekusi. Dalam keadaan biasa, isi register selalu 

bertambah dengan 1 (increment = 1) setelah proses pengambilan instruksi. Ini berarti dia 

menunjuk nomor instruksi yang ada di bawahnya untuk pelaksanaan instruksi yang 

berikutnya. Pada instruksi percabangan atau loncatan, isi program counter akan 

disesuaikan dengan permintaan instruksi tersebut. 

 

b.  Register instruksi. 

Berisi sebuah instruksi yang diambil dari memori sentral. Register ini dapat dibagi 2, 

yaitu :  

o bagian kode operasi. 

o bagian adres operasi. 

 

c.  Rangkaian sequencer. 

Melakukan analisa dan menghasilkan sinyal-sinyal komando ke seluruh bagian (unit-unit) 

komputer, sesuai dengan kode operasi yang diterima, untuk pelaksanaan instruksi 

tersebut. 
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Gambar 3.6  Bentuk umum sequencer. 

 

Tugas pokok unit kendali selengkapnya adalah : 

• mengambil sebuah instruksi (bagian terkecil dari program) dari memori sentral, 

• menganalisa instruksi tersebut, 

• mengatur hubungan aliran data dalam ALU sesuai dengan hasil analisa instruksi tersebut, 

• mengambil data (operand) dari memori sentral, 

• memberikan komando untuk memulai pengolahan data (operand) di ALU, 

• menempatkan kembali (menyimpan) data hasil dari ALU ke memori sentral, 

• memberikan komando kepada interface untuk memulai proses pemindahan data. 
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BUS 
 

Bus merupakan hubungan fisik antara unit-unit fungsional dalam komputer dan antara 

komputer dengan dunia luar. Bus merupakan tempat lalu lalangnya perintah, alamat dan data 

dari unit kendali ke semua unit-unit lain dalam komputer. 

           Bus, bukan sekedar sebuah set jalur atau kawat yang melalukan sinyal melalui 

komputer; tetapi merupakan sesuatu yang penting, karena semua instruksi, data dan sinyal-

sinyal komando (perintah) dalam komputer ditransmisikan melalui bus. Dengan demikian 

perancangan bus mempunyai suatu efek yang signifikan pada kinerja komputer. Karakteristik 

bus, seperti kecepatan, jumlah bit yang dapat melaluinya, dan aturan untuk mentransmisikan 

informasi, merupakan bagian yang kritis dalam perancangan setiap sistem komputer. 

            Sesuai dengan cara kerja komputer, maka sinyal-sinyal dari unit kendali 

mendefinisikan arah aliran informasi dan register yang digunakan. Sistem clock 

mensinkronkan informasi aktual yang dialihkan di antara register pengirim, bus dan register 

penerima. 

Unit
kendali

Memori 
utama

Unit
I/O

ALU

bus kendali
bus alamat
bus data

sistem 
bus •

•
•
•

• •{

 
 

Gambar 5.1 Sistem bus dengan bus data, alamat, dan kendali. 

 

• Langkah-langkah untuk mengalihkan data dari MDR ke IR : 

♦ pilih MDR sebagai tempat keluar (keluaran MDR); 

♦ letakkan data pada bus (menulisi bus); 

♦ pilih IR sebagai tempat masuk (masukan IR); 

♦ baca data dari bus (membaca bus). 
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• Langkah menulis isi akumulator ke dalam memori utama pada lokasi yang ditentukan 

oleh effective address register (EAR) : 

♦ pilih EAR untuk keluaran ke bus alamat dan pilih ACC untuk keluaran ke bus data, 

♦ letakkan alamat ke bus alamat dan data ke bus data, 

♦ pilih MAR untuk masukan dari bus alamat dan MDR masukan dari bus data, 

♦ baca alamat dari bus alamat dan baca data dari bus data, 

♦ tuliskan isi MDR ke memori pada lokasi yang telah ditentukan oleh MAR. 
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UNIT MASUKAN/KELUARAN 
 

Peripheral
device

CU ALU

Primary
Memory

Unit

I/O
Unit

Peripheral
controller

I/O bus

CPU

System bus

L

 
Gambar 6.1 Diagram relasi unit masukan/keluaran dengan CPU dan memori  

serta peralatan lainnya. 
 

 

Biasanya unit-unit masukan/keluaran terdiri dari dua bagian: 

o Bagian elektronik sebagai pengendali. 

o Bagian elektromekanik sebagai penggerak. 

 

Fungsi utama unit masukan/keluaran : 

♦ mengkompensasi perbedaan kecepatan dan waktu antara CPU dan peralatan M/K. 

♦ mengatur tegangan dari satu level ke level lainnya, 

♦ mengubah panjang data antara sistem dan bus M/K. 

 

Untuk berkomunikasi dengan dunia luar, komputer memerlukan unit masukan/keluaran 

(peripheral). Unit masukan/keluran terdiri dari 2 jenis, yaitu : 

1.  unit untuk komunikasi → card reader, printer, CRT, keyboard, modem, dan sebagainya; 

2.  unit memori tambahan (auxiliary) → harddisk, magnetic disk dan lain-lain. 
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Unit masukan/keluaran berhubungan dengan prosesor sentral atau memori sentral melalui 

interface atau channel yang melaksanakan atau membantu proses pemindahan data. Interface 

ini dikomando oleh unit kendali. 

Reg. word

Informasi/
Data

Adres 
penyimpanan

Jumlah
informasi

Pemilih unit
M/K

Unit
M/K

Unit
M/K

Unit
M/K

Unit
M/K

MEMORI

Reg
Se
lek
si

MAR

MDR

Prog. Counter
UNIT

KENDALI

Adres OP.Kode OP.

+1

-1

 
 

Gambar 6.2  Proses masukan/keluaran (M/K). 

 

 Interface (pemroses masukan/keluaran) berfungsi memudahkan pemasukan atau 

pengeluaran informasi antara memori sentral dan unit-unit masukan/keluaran. Proses 

pemasukan/pengeluaran data ini mungkin pula dilakukan secara serentak dengan proses 

operasi-operasi perhitungan, jika digunakan sistem Direct Memory Access (DMA). Data-data 

yang akan dikeluarkan (atau yang baru saja dimasukkan) disusun dalam memori secara 

berturutan, sehingga untuk proses pemindahnnya hanya diperlukan : 

o adres unit masukan/keluaran (M/K) yang dipakai, 

o adres sel memori dari data (word) yang pertama, 

o jumlah data (informasi, word) yang akan dipindahkan. 
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Setiap kali interface selesai melakukan persiapan transfer data, ia mengirim sinyal interupsi 

ke unit kendali atau memberikan suatu tanda (flag) yang dapat dites oleh CPU, yang 

menyatakan bahwa interface telah siap. Kemudian unit kendali dapat memerintahkan proses 

pemindahan data tersebut. 

 

Interupsi 

 Sinyal-sinyal dari luar yang meminta kepada komputer untuk memproses suatu 

program yang ditunjuk (disebut program interupsi). Dengan demikian program yang sedang 

berjalan akan terhenti sementara sampai program interupsi tersebut selesai dikerjakan. Sistem 

interupsi ini sering dipakai dalam proses pemasukan/pengeluaran data melalui unit-unit M/K, 

sementara komputer mengerjakan tugas pokoknya berupa perhitungan-perhitungan.  
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SISTEM OPERASI 
 

 Lapisan kedua sistem komputer diimplementasikan dalam piranti lunak. Piranti lunak 

memberikan arti untuk operasi bagi eksekusi piranti keras. 

Dalam suatu komputer, sistem piranti lunak dapat dianggap sebagai jembatan (interface) 

antara pemakai (user) dan piranti keras. Dia menata sumber-sumber dan melayani lapisan 

aplikasi. Sistem piranti lunak biasanya terdiri dari komponen yang berupa sistem operasi, 

bahasa penterjemah dan program-program utilitas. 

 

Proses Komputer 

 Suatu proses komputer adalah eksekusi unik dari suatu program tertentu dengan suatu 

set data tertentu pula. 

Pada masa kini, banyak sistem hanya menyimpan sebuah salinan program di dalam memori 

utamanya meskipun dua atau lebih pemakai menggunakannya. Setiap pemakai mempunyai 

suatu eksekusi unik dari program tersebut, menggunakan set datanya sendiri; sehingga setiap 

pemakai mempunyai proses yang unik. 

Setiap proses dalam suatu komputer dikatakan berada dalam suatu keadaan (state). 

Gambar 7.1 Diagram proses keadaan & transisi keadaan. 

 

Keadaan active : untuk memroses semua sumber yang membutuhkan eksekusi, kecuali CPU. 

Keadaan execute : untuk memroses yang sedang memiliki CPU (berada dalam CPU). 

(Beberapa proses dapat berada dalam keadaan execute, bila sistem mempunyai banyak CPU). 
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Keadaan suspend : untuk menunggu proses penyelesaian operasi masukan/keluaran pada 

suatu sumber yang telah dikontrol. 

Keadaan blocked : utamanya untuk memroses yang harus menunggu, karena telah mencoba 

untuk memperoleh beberapa sumber yang tidak tersedia. 

 

Fungsi Sistem Operasi 

 
Gambar 7.2 Hubungan antara hardware & software computer dengan user applications. 

 

Fungsi sistem operasi antara lain sebagai berikut. 

• Sebagai koordinator, men-supply fasilitas agar aktifitas yang kompleks dapat 

dikerjakan dalam suatu tingkat tertentu. 

• Sebagai pelindung, men-supply kendali-kendali akses untuk melindungi file dan 

mengijinkan pembatasan-pembatasan pada pembacaan/penulisan/eksekusi data dan 

program. 

• Sebagai penjaga, mengendalikan siapa saja yang dapat memasuki sistem. 

• Sebagai pemberi harapan (optimizer), menjadwal beberapa masukan pemakai, akses 

basis data lainnya, perhitungan-perhitungan lainnya, keluaran lainnya dan lain-lain, 

sebagai jalan untuk meningkatkan sistem keseluruhan. 

• Sebagai akuntan, menjaga lintasan dari waktu CPU, pemakaian memori, operasi 

masukan/keluaran, memori disk dan sebagainya. 

• Sebagai pelayan (server), melayani kebutuhan pemakai, misalnya restrukturisasi 

direktori file. 
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Komponen Sistem Operasi 

 Banyak jalan yang berbeda untuk membangun dan merancang sistem operasi, tetapi 

setidaknya memuat beberapa komponen utama yang penting, yang dapat berlaku sebagai 

• manajer memori, yang menentukan banyaknya memori dan area dari memori untuk 

diberikan ke pemakai; 

• sistem kendali masukan/keluaran, melayani permintaan program masukan/keluaran 

pemakai; 

• manajer file, menata peralatan-peralatan yang menyimpan file informasi, seperti disk 

dan pita magnetik; 

• penjadwal waktu yang pendek (singkat), memilih proses selanjutnya yang akan 

dieksekusi dalam CPU; 

• manajer sumber, yang mengalokasi sumber-sumber (selain memori & CPU) diantara 

proses-proses persaingan; 

• penjadwal waktu yang panjang (lama), yang menentukan proses mana yang diijinkan 

memasuki sistem. 

 

Manajer Memori 

• Menata memori dalam suatu sistem pemakai tunggal, bila ada crash, maka sistem 

operasi harus di load lagi. 

• Pemisahan pemakai dan memori sistem → masih merupakan suatu proses tunggal, 

tetapi dapat sebagian pekerjaan diletakkan pada disk yang on-line dan dapat diakses 

tanpa intervensi operator. 

• Multiple user : -. paging 

-. segmentation 

-. segmentation with paging. 

 

Penjadwalan waktu yang singkat 

• First Come First Serve (FCFS) atau First In First Out (FIFO) 

• Round Robin (RR) 
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Lapisan Sistem Operasi & Kernelnya 

 Kernel adalah lapisan terendah dari sistem operasi, yang merupakan jembatan antara 

piranti keras dan piranti lunak yang diam (residence, terdapat terus dalam sistem). Kernel 

bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi-operasi dari proses-proses yang 

dibentuk sistem operasi. 

 

Fungsi dasar kernel, sebagai 

• pengirim, yang bertanggung jawab untuk meletakkan proses dalam eksekusi; 

• pengendali sinyal, yang mengendalikan akses ke sinyal yang digunakan untuk proses 

sinkronisasi; 

• pengendali interupsi tingkat pertama, yang menganalisa semua interupsi dan 

menangani perbaikan awal. 

 

Application program 

↓ 

Command interpreter 

↓ 

Long term scheduler 

↓ 

Resource manager 

↓ 

Short term scheduler 

↓ 

File manager 

↓ 

Input Output Control Systems (IOCS) 

↓ 

Memory manager 

↓ 

Kernel 

↓ 

Hardware 
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SISTEM PIRANTI LUNAK 
 

 Dengan semakin berkembangnya sistem piranti lunak, semakin kompleks dan 

semakin canggih, maka para peneliti telah mengembangkan piranti untuk membantu dalam 

perancangan, implementasi, cek dan pemeliharaan piranti lunak. Piranti ini biasa disebut 

computer assisted software engineering (CASE). 

 

Model Siklus Hidup 

Terdiri dari langkah-langkah : 

• menentukan kebutuhan sistem, 

• perancangan sistem, 

• implementasi perancangan, 

• tes implementasi, 

• pemeliharaan sistem. 

 
Gambar 8.1 Sebuah versi model siklus hidup untuk pengembangan piranti lunak. 
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ANTAR MUKA PEMAKAI 
 

Antar muka pemakai (user interface = UI) merupakan antar muka antara manusia 

dengan mesin, sehingga pemakai dapat berkomunikasi dan berinter-aksi dengan komputer. 

Antar muka pemakai ini semakin penting karena banyak orang tanpa pengalaman 

menggunakan komputer dapat dengan mudah memakai komputer. Perancangan antar muka 

pemakai yang baik dapat membuat suatu sistem mudah untuk digunakan dan menjadi 

populer. 

Merancang antar muka pemakai yang baik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, 

karena para insinyur harus dilatih dalam bagaimana merancang sesuatu, selain berkaitan 

dengan komputernya, juga berkaitan dengan masalah psikologi manusia/inter-aksi mesin. 

 

Macam-macam antar muka pemakai : 

• teletype writer & line editor, 

• keyboard/CRT display terminal & screen editor, 

• smart terminal & screen editor, 

• command language interface, 

• graphical user interface (GUI). 
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LAPISAN APLIKASI 
 

 Lapisan aplikasi berfungsi untuk memudahkan pemakai untuk berkomunikasi dengan 

komputer, dan memberikan pelayanan melalui sistem operasinya. 

 

Spektrum Program Lapisan Aplikasi 

 Jumlah dan tipe program aplikasi tumbuh pesat nyaris tanpa batas, yang antara lain 

meliputi program-program yang sangat familiar dengan pemakai seperti 

• Sistem Manajemen Basis Data (Database Management Systems = DBMS) 

• program spreadsheet, contohnya program excel, 

• program pemroses dokumen & grafik, contohnya program word processing, desktop 

publishing, dan lain-lain; 

• pogram simulasi, contohnya SPICE, GPSS, SIMULA dan lain-lain; 

• piranti produktifitas. 

 

Generasi Baru Bahasa 

• Standard Query Language (SQL) merupakan bahasa yang umum digunakan untuk 

mengakses data yang tersimpan dalam suatu sistem basis data tanpa menuliskan 

programnya dalam bahasa prosedur, 

• LISP & Prolog, yang merupakan bahasa khusus untuk digunakan dalam aplikasi 

intelegensia buatan dan sistem pakar (expert system). 
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PROSES PERANCANGAN 
 

Dokumentasi 

• dokumentasi piranti keras, 

• dokumentasi piranti lunak. 

 

Concurrent Engineering, berarti dikerjakan bersama, dengan melalui banyak masukan yang 

berbeda dari berbagai perusahaan. 

 

Siklus Hidup Aktifitas Proyek 

• inisialisasi proyek, 

• definisi kebutuhan dan spesifikasi, 

• perancangan dan prototipe, 

• pengembangan, 

• produksi dan pemeliharaan. 

 

Yang menjadi perhatian perancang dalam proses perancangan, yang saling berlawanan 

adalah 

• ruang (space) vs waktu (time) 

• kecepatan vs biaya 

• biaya vs kualitas 

• kualitas vs kecepatan 

• segitiga keputusan (decision triangle) 
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KEANDALAN & PERANCANGAN SISTEM  

SECARA EKONOMI 
 

Konsep yang penting bagi para perancang adalah 

• kemampuan untuk menghasilkan (affordability) 

• tersedianya (availability) 

• kemampuan untuk memelihara (maintainability) 

• kemampuan fabrikasi (manufacturability) 

• dapat dipercaya/diandalkan (reliability) 

• kemampuan dalam pengujian (testability) 

• usability 

 

Tambahan bagi perancang sistem komputer, meliputi 

• fault tolerance 

• redundancy 

 

Yang berkaitan dengan masalah biaya (ekonomi) adalah 

• biaya awal vs biaya total 

• mengurangi biaya perancangan 

• memperkecil biaya produksi 

• meminimalkan biaya operasi 

• mengurangi biaya pemeliharaan 
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