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Sejarah Teknologi

• . . . . - 1641 : Manual

• 1642 - 1885 : Mekanis

• 1886 - 1945 : Elektromekanis

• 1946 - . . . . : Elektronik

•Molekul

•Bioteknologi

•… ?



What is Computer?

• Latin : Computare  menghitung



Definitions[1]

Menurut Hamacher [1], komputer adalah

mesin penghitung elektronik yang cepat dan

dapat menerima informasi input digital, 

kemudian memprosesnya sesuai dengan

program yang tersimpan di memorinya, dan

menghasilkan output berupa informasi. 



BEBERAPA DEFINISI KOMPUTER:

• KOMPUTER MENURUT ROBERT H. BLISSMER :
– MENERIMA INPUT

– MEMPROSES INPUT TADI SESUAI DENGAN PROGRAMNYA.

– MENYIMPAN PERINTAH – PERINTAH DAN HASIL DARI
PENGOLAHAN.

– MENYEDIAKAN OUTPUT DALAM BENTUK INFORMASI.



Jenis Komputer

• Super computer
• Mainframe computer
• Minicomputer
• Workstation
• Microcomputer, Personal Computer
• Notebook, Laptop
• Personal Digital Asistant, Palmtop
• Cellular Phone
• Tablet PC



Supercomputer

• Contoh: IBM Asci 
White, Cray,etc)

• Mengolah data dlm 
jumlah sangat banyak, 
mis. Simulasi

• 12,500 BIPS



Mainframe

• Contoh: IBM z900

• Banyak orang mengakses data yang 
sama secara bersamaan

• 2,500 MIPS ( 2,5 BIPS)



Mainframe

mainframe
terminal



Minicomputer

• IBM AS/400



Personal Computer

IBM PC, 1981

PC-Tower Casing

IBM PC, 1997



Laptop (NoteBook)
 Mudah dibawa bepergian

 Menggunakan baterai sbg. 
Pengganti listrik

IBM ThinkPad



Palmtop / PDA

• Disebut juga Palmtop

• Pen-based computer

• Tablet pc

• Cellular phone



Sejarah Perkembangan Komputer



Pendahuluan 

• Komputer yang pertama adalah manusia!

• Komputer pada awalnya adalah nama 
jabatan/pekerjaan.

• Digunakan untuk menggambarkan orang 
(umumnya wanita) yang pekerjaannya 
melakukan perhitungan berulang-ulang 
seperti menghitung tabel posisi planet untuk 
almanak astronomi, tabel navigasi untuk 
pelayaran.



Lukisan “counting tables”



Generasi Komputer

Generasi Tahun Teknologi

“0”

1

2

3

4

5?

pre 1945

1945-1958

1958-1964

1964-1975

1978-199?

199?-20??

Mekanis

Vacuum Tubes

Transistors

MSI and LSI

LSI and VLSI

Microprocessor?



Abacus

• Merupkan alat bantu pertama kali yang digunakan 
untuk perhitungan. Berfungsi membantu daya ingat 
manusia dalam melakukan perhitungan.

• Orang yang sudah trampil, akn dapat melakukan 
operasi panjumlahan dan pengurangan secepat 
orang menggunakan kalkulator.

• Digunakan pertama kali tahun 300 SM di Babilonia.

• Selanjutnya berkembangan di Cina sampai sekarang.



Abcus generasi awal



Abcus Modern

• Terdiri dari dua kelompok baris, yang 
menggambarkan tangan manusia

• Lima cincin bawah mewakili lima jari manusia.

• Dua cincin atas mewakili dua buah tangan 
manusa.



Abacus Modern



Blaise Pascal 

• Pada tahun 1642 dalam usia 19 tahun 
menemukan mesin penjumlah mekasin yang 
pertama.

• Digunakan untuk membantu ayahnya dalam 
perhitungan pajak.

• Tersusun atas 50 roda gigi (gear).



Mesin Penjumlah Pascal



Susunan Roda Gigi



Jacquard 

• Pada tahun 1801 Joseph Marie Jacquard dari Perancis 
mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan 
menggunakan kartu dari kayu yang berlubang (yang kemudian 
dikenal dengan punch card).

• Penemuannya ini mendapat perlwanan dari para buruh, dan 
mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang 
pertama di dunia, yang merusak mesin tenun ciptaanya.

• Namun pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin tenun 
ciptaan Jacquard, yang sampai saat ini masih digunakan di 
industri teksil untuk membuat pola brokad. 



Mesin Tenun Buatan Jacquard



Babbage

• Charles Babbage adalah ahli matematika 
dari Inggris, yang mengembangkan mesin 
penghitung otomatis.

• Dengan bantuan dari Lady Augusta Ada 
Lovelace,  pada tahun 1834 Babbage 
mengembangkan mesin analitis untuk 
menghitung tabel astronomi  untuk 
digunakan pada angkatan laut yang disebut 
“Different Engine”.



Difference Engine oleh  
Charles Babbage 

tahun1834



Hollerith 

• Herman Hollerith,pegawai statistik, mengembangkan 
mesin hitung yang disebut “Hollerith desk” untuk 
menangani sensus di AS tahun1890, dengan 
menggunakan sistem kartu-plong punched-card untuk 
mengkoleksi dan malakukan tabulasi data.

• Dengan menggunakan mesin ini, proses perhitungan 
sensus dapat diselesaikan dalam 2 tahun.



Hollerith desk



Hollerith

• Pada akhir abad 18 mendirikan perusahaan 
“Tabulating Machine Company”.

• Setelah Hollerith pensiun pada tahun1904, Thomas 
Watson, Sr., menjadi presdir dan kemudian 
mengubah nama perusahaan menjadi International 
Business Machines Corporation (IBM).



Contoh Kartu Plong (Punch Card)



Harvard Mark I: Komputer electro-mechanis



Harvard Mark I: Komputer electro-mechanis

• Merupakan komputer digital terprogram 
pertama yang ada di Amerika, tahun 1944.

• Merupakan hasil kerja sama antara Universitas 
Harvard dengan IBM.

• Tersusun atas saklar, relai, batang putar 
(rotating shaftI), dan kopling (clutch).



Mark I

• Komputer ini mempunyai berat 5 ton, 
dihubungkan dengan kabel sepanjang 500 
mil,mempunyai tinggi 8 feet  dan panjang 51 
feet, dan mempunyai lengan-lengan putar 
sepanjang 50  ft yang digerakkan oleh motor 
listrik dengan daya 5 hp. 

• Mark I dijalankan non-stop selama 15 years.



Pusat penggerak pada Mark 1



Komponen Pembaca Pita pada Mark 1



Debugger 

• Salah satu programer utama Mark 1 adalah 
Grace Hopper seorang wanita.

• Ia yang pertama kali menemukan “bug” pada 
komputer, yaitu serangga semacam ngengat 
yang mati dan menghalangi pembacaan lubang 
pada pita kertas. 

• Istilah Debugger selanjutnya digunakan untuk 
menghilangkan kesalahan pada program 
komputer.



Bug kompter pertama



Mauchly and Eckert

• Ilmuwan dari UniversitasPennsylvania, 
merancang dan mengembangkan Electronic 
Numerical Integrator and Computer (ENIAC) 
tahun 1945, yang dikenal sebagai komputer 
elektronik modern pertama.

• Komputer ini terdiri dari 19,000 vacuum tubes
dan 500,000 sambungan solder, serta 
mempunyai berat lebih dari 30 ton.



ENIAC1



ENIAC 2



ENIAC 2



Memprogram ENIAC



Von Neumann

• John von Neumann, adalah jenius matematika dari Princeton, 
mengembangkan teori tentang penyimpan program dalam 
makalah yang berjudul “A Preliminary Discussion of the Logical 
Design of an Electronic Computing Instrument” tahun 1946.

• Ia adalah orang pertama yang menunjukkan kelebihan 
rangkaian berbasis biner dibanding desimanl.

• Komputer Von Neumann, yang dikembangkan tahun1952, 
merupakan prototipe komputer skala besar saat ini.



Van Neumann



ILLIAC

• Selanjutnya bersama dengan Mauchly dan Eckert 
mengembangkan komputer EDVAC yang dilanjutkan 
dengan ILLIAC.

• ILLIAC dibangun pada universitas Illinois di 
Champaign-Urbana, Amerika.



ILLIAC II



Mainframe

• Tahun 1970 mulai muncul era komputer mainframe, 
seperti IBM 7090, IBM 360, dan IBM 370.

• Terdapat dua cara untuk berinterasi dengan 
mainframe. 

• Pertama disebut time shraring karena komputer 
memberi user slot waktu secara bgantian. 

• Mungkin terdapat 100 user yang bersamaan  logged 
on, masing-masing mengetik pada suatu teletype
seperti berikut: 



IBM 7090



Time Sharing



Paper Tape



Teletype



Reel Tape 
Drive



Personal Computer

• Tahun 1976 mulai muncul komputer skala 
kecil yang dimaksudkan untuk digunakan oleh 
satu pengguna yang dikenal dengan Personal 
Komputer (PC)

• PC pertama yang dibuat adalah Altair 8800

• Apple merupakan salah satu PC yang dibuat 
pada tahun tersebut, yang saat itu harganya 
$600.

• Selanjutnya muncul IBM PC.



Altair 8800 



Apple



IBM PC



Three generation of computer’s component, vacuum 
tube, transistor, and IC



Komuter Masa Depan

• Wearable PC



Sistem Komputer

• SISTEM KOMPUTER ADALAH JARINGAN DARIPADA

ELEMEN – ELEMEN YANG SALING BERHUBUNGAN DAN

MEMBENTUK SATU KESATUAN YANG BEKERJA SECARA

OTOMATIS DALAM MELAKUKAN PENGOLAHAN DATA

UNTUK MELAKSANAKAN SUATU TUJUAN POKOK YAITU

MENGHASILKAN SUATU KELUARAN DALAM BENTUK

INFORMASI YANG DIINGINKAN.



Skema komputer secara garis besar

KOMPUTER

HARDWARE SOFTWARE BRAINWARE

- Input 

- Process

- Output

Sistem Operasi

Bahasa pemrograman

Program paket

- Operator

- Programmer

- System Analist



Komponen2 Komputer
• Komputer mempunyai komponen interaksi 

(=hardware) sbb: 

– komponen alat masukan (input devices), 

– komponen alat keluaran (output devices) 

– komponen alat pemroses (processing devices), 

– komponen alat simpanan luar (storage)



Konfigurasi komputer

PERIPHERAL DEVICE

OUTPUT DEVICE

-Keyboard

-Mouse

-Joystick

-Lightpen

-Dll

-Monitor

-Printer

-Plotter

- Dll

PROCESS DEVICEINPUT DEVICE

MEMORY

CU

ROMRAM

ALU




