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MATERI KULIAH TATAP MUKA III DAN IV



BERDASARKAN DATA/SINYAL MASUKAN:

– Komputer Analog
– Komputer Digital
– Komputer Hybrid

(Nanti Kita Bahas)

BERDASARKAN KAPASITAS & UKURAN:

Komputer Mikro, merupakan jenis komputer kecil untuk kegunaan individu
Contoh: PC, notebook, PDA, dll.
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Komputer Mini, berukuran lebih besar biasanya untuk keperluan
Organisasi/perusahaan. Contoh: PDP, komputer Alfa

2

3 Mainframe, Kerangka utama besar dan memerlukan sebuah bilik yang besar 
serta pantas. Contoh: AS/400

4 Komputer Super, kecepatan proses yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan
data yang jauh lebih besar apabila dibanding dengan main-frame. Contoh: Cray-2



APA ITU KOMPUTER ANALOG ?

LALU, APA PULA ITU KOMPUTER DIGITAL ?

TERUUUS....APA ITU KOMPUTER HYBRID ?

Mungkin pembahasan berikut akan dapat manjawabnya



Kita Mulai Dari Gambar Dua Jenis  Jam

08 : 15

Lalu Kartu Selular Dual Function

Coba Terjemahkan Maksudnya !



Komputer analog digunakan untuk mengelolah data kualitatif berdasarkan input dari keadaan
lingkungan yang nyata bekerja secara continue dan pararel. contohnya, komputer yang 
digunakan di rumah sakit untuk mengukur kelembapan dan suhu

Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaiut huruf, angka, kombinasi
huruf dan angka. Serta karakter karakter khusus berdasarkan input dari pulsa elektronik. Salah
satunya adalah PC(personal komputer)

Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan dengan digital, contohnya
faksimili

MARI KITA JABARKAN SECARA KONSEPTUAL :



BERDASARKAN GENERASINYA :

Komputer Generasi Pertama (1946-1959)

Komputer Generasi Kedua (1959-1964)

Komputer Generasi Ketiga (1964-1970)

Komputer Generasi Keempat (1979-sekarang)

1

2

3

4



KOMPUTER GENERASI I

Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann (1903-1957) bergabung dengan tim
University of Pennsylvania dalam usha membangun konsep desain komputer yang 
hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann 
mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer(EDVAC) pada tahun 1945 
dengan sebuah 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.



Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC.
Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah 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) dan silinder magnetik untuk
penyimpanan data.



KOMPUTER GENERASI II

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,
system operasi, dan program.Salah satu contoh penting komputer pada masa ini
adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, 
hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan computer 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 dapat mencetak 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.



KOMPUTER GENERASI III

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 memasukka lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu
chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil
karena komponenkomponen 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.



KOMPUTER GENERASI IV

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 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, komputerkomputer 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



BERDASARKAN PENGGUNAANNYA :

Komputer Untuk Tujuan Khusus (Special Purpose Computer)

Komputer Untuk Tujuan Umum (General Purpose Computer)
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2

AD. 1. SPC adalah Komputer jenis ini dibuat untuk pengolahan data yang spesifik, misalnya accounting,
dalam suatu kegiatan bisnis. Jadi, komputer ini tidak dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan
lain.Special purpose computer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya
untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini, baik komponen input,
output, pemroses serta softwarenya telah dirancang untuk keperluan tersebut. Biasanya software yang
mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh dari Special Purpose Computer ini adalah
komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket.

AD. 2. GPC adalah Sesuai dengan istilahnya, jenis komputer ini dibuat untuk keperluan pemecahan berbagai
jenis masalah. Merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer
tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan
usernya.



TERIMA KASIH
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