
1. PENGERTIAN HARDWARE KOMPUTER 

Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan sebelumnya, atau yang 

disebut juga dengan istilah intruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti 

oleh hardware tersebut, maka perangkat keras tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan 

yang dapat di tentukan oleh pemberi perintah. 

Hardware komputer dan Software komputer diperlukan agar komputer dapat bekerja. Setiap 

komputer memiliki spesifikasi hardware komputer yang berbeda, tetapi ada beberapa 

komponen dasar yang umum yang harus dimiliki sebuah unit komputer sebagai syarat 

minimal.  

2. PEMBAGIAN PERANGKAT KOMPUTER 

Pembagian perangkat komputer secara umum dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

1. Input Device : Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke 

dalam suatu memori dan processor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang 

diperlukan. Input devices atau unit masukan yang umumnya digunakan personal 

computer (PC) adalah keyboard dan mouse, keyboard dan mouse adalah unit yang 

menghubungkan user (pengguna) dengan komputer. Selain itu terdapat joystick, yang 

biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian 

scanner, untuk mengambil gambar sebagai gambar digital yang nantinya dapat 

dimanipulasi. Touch panel, dengan menggunakan sentuhan jari user dapat melakukan 

suatu proses akses file. Microphone, untuk merekam suara ke dalam komputer. Untuk 

lebih mempermudah pengertian dari input device, perhatikan ringkasan berikut. 

Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data, misalnya 

keyboard, Mouse, Scanner, Joystik, lightpen, CD/DVD/Ploppy/Flash Drive dll. 

2. Unit Proses: Unit pemprosesan yang berada dalam komputer adalah Central 

Processing Unit (CPU).  

CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian terpenting dalam sebuah sistem 

komputer, dapat dikatakan bahwa CPU merupakan otak dari komputer itu sendiri. 

Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang 

terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya CPU memiliki tugas utama untuk 

mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih 

terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu 

unit pengolahan. Terdapat empat komponen utama penyusun CPU, yaitu 
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o Arithmetic and Logic Unit (ALU) 

o Control Unit 

o Registers 

o CPU Interconnections 

 

Arithmetic and Logic Unit (ALU)  

Arithmetic and Logic Unit atau sering disingkat ALU saja dalam bahasa Indonesia 

kira-kira berarti Unit Logika dan Aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama 

untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut 

sebagai bahasa mesin, karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan 

bahasa mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu 

o arithmetic unit (unit aritmatika), bertugas untuk menangani pengolahan data 

yang berhubungan dengan perhitungan, dan 

o boolean logic unit (unit logika boolean), bertugas menangani berbagai operasi 

logika. 

 

Control Unit  

Control Unit atau Unit Kendali, mempunyai tugas utama untuk mengendalikan 

operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk 

menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya 

masing-masing. Di samping itu, control unit juga bertugas untuk mengambil 

instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. 

 

Registers 

Registers(jamak, dalam bahasa Indonesia menjadi register-register atau banyak register) 

merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat pengolahan 

data. Registers merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara, artinya data hanya 

akan berada dalam registers saat data tersebut dibutuhkan selama komputer masih hidup, 

ketika suatu data tidak diperlukan lagi maka ia tidak berhak lagi berada di dalam 

registers, dan ketika komputer dimatikan maka semua data yang berada di dalamnya akan 

hilang. 

 

CPU Interconections  



CPU Interconnections merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen 

internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU diantaranya 

 Arithmetic and Logic Unit (ALU), 

 Control Unit, 

 Registers, dan 

 CPU Interconnection. 

Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya 

 sistem memori utama, 

 sistem masukan/keluaran (input/output), 

 dan sistem-sistem lainnya. 

 

Komponen perangkat keras komputer yang mendukung pemrosesan data, meliputi Chipset 

processor, RAM, Kartu grafis, Hard disk dll. 

  Output Device, merupakan perangkat keras komputer Output untuk melihat hasil dari 

input dan pemrosesan data, misalnya: Layar LCD, Monitor CRT, Printer dan Plotter 

Perangkat keras komputer terdiri dari elemen elektronik dan mekanik dari sebuah komputer. 

Perangkat keras atau hardware komputer ini meliputi unit sistem yang memiliki komponen 

seperti motherboard, CPU, chipset, hard disk, RAM, Video Card dan Soundcard. Perangkat 

keras ini juga mencakup peripheral yang digunakan untuk input, output dan penyimpanan 

data. 

Macam-macam Perangkat keras Komputer dan Fungsinya 

Macam-macam perangkat keras komputer tentunya memiliki fungsi yang berbeda pula, 

secara garis besar macam-macam perangkat keras komputer dibedakan dalam 3 kategori atau 

komponen seperti yang disebutkan diatas. 

Fungsi Perangkat keras komputer diperlukan untuk mendukung kerja komputer. Sebagai 

contoh Macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya dijelaskan dibawah ini, 

 CPU atau processor bertugas melakukan proses dan mengelola informasi, processor 

biasa disebut sebagai otak dari sebuah komputer. 

 Internal bus berfungsi menghubungkan motherboard ke video card dan Soud card, 

 PCI bus berfungsi menghubungkan perangkat keras komputer. 

 Northbridge dan dan southbridge adalah bentuk inti logika chipset, yang 

mengendalikan pertukaran informasi antara hard disk dan komputer. Northbridge 



menghubungkan southbridge ke komputer, dan keduanya menentukan seberapa cepat 

sistem dapat mengakses memori. Bus eksternal dikendalikan oleh southbridge atau 

PCI bus. Chipset digunakan untuk komunikasi antara CPU dan memori. 

 RAM atau Random Acces Memory (memori akses acak) berfungsi menyimpan dan 

memproses informasi ketika komputer diperintahkan untuk bekerja. RAM lebih cepat 

daripada hard disk, tapi tidak stabil, hal ini berarti RAM hanya menyimpan informasi 

sementara dan semua informasi akan hilang ketika Power komputer dimatikan. Jenis-

jenis RAM adalah SRAM dan DRAM. 

 BIOS Basic Input Output System dan terdiri dari firmware. Firewire menghubungkan 

sebuah kamera video digital ke komputer. SATA hard disk drive menghubungkan ke 

komputer, sementara eSATA adalah SATA eksternal. 

 Hard disk drive terdiri dari kepingan piring dengan permukaan magnetik berfungsi 

menyimpan informasi yang sedang tidak diproses. Sifat hard disk adalah non-volatile, 

arinya menyimpan informasi secara permanen dan informasi tidak hilang pada saat 

kegagalan daya. Jenis-jenis hard drive yaitu IDE dan SATA. 

 Removable drive termasuk drive CD-ROM berfungsi membaca CD, DVD-ROM 

drive adalah pembaca DVD, dan BD-ROM drive berfungsi membaca Blu-Ray disk. 

Sebuah CDRW drive berfungsi menulis atau dapat menyimpan data pada kepingan 

CD digunakan untuk Memback-up file. DVDRW adalah menulis atau menyimpan 

data pada DVD kepingan DVD, sedangkan DVD-RAM juga menulis pada DVD 

tetapi mendukung lebih penulisan ulang dari DVD Writer-. Beberapa komputer lama 

masih memiliki floppy disk drive sebagai pembaca floppy disk, dan USB flash drive 

adalah pembaca memori flash, memiliki ukuran kecil, ringan dan portable. 

 Kartu grafis berfungsi memberikan informasi ke layar, dan digunakan untuk membuat 

grafik pada komputer. Sebuah monitor CRT atau LCD, menampilkan gambar dan 

video dari komputer dengan memanipulasi warna piksel pada layar. 

 Soundcard memainkan file suara, menghasilkan suara untuk speaker, dan menerima 

suara sebagai masukan dari mikrofon. Output audio speaker seperti musik dan efek 

suara. 

 

 

 

 

 

 



MACAM-MACAM PERANGKAT KERAS KOMPUTER 

1. MOTHERBOARD 

 

Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer 

seperti processor, harddisk, RAM dan lain-lain. Motherboard sendiri berupa papan utama yang 

berbentuk PCB dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi 

menghubungkan masing-masing perangkat. 

 

Fungsi utama motherboard ialah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan 

perangkat keras yang lainnya. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan 

bahasa kode antarperangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat 

komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti 

prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. 

 

Jika ingin merakit komputer sendiri, maka hendaknya meneliti terlebih dahulu sebelum membeli 

perangkat motherboard. Artinya, di sini Anda haruslah memperhatikan beberapa hal terkait pembelian 

perangkat keras motherboard, antara lain: jenis soket prosesor, frekuensi BUS, jumlah soket SATA 

dan PCI, jumlah soket RAM, serta yang terpenting adalah reputasi dan keandalan sebuah merek 

daripada perangkat keras motherboard yang akan dibeli.  

 

Di Indonesia sendiri, telah tersebar luas cabang dari produsen kenamaan yang memproduksi 

motherboard. Persaingan ketat pun ditunjukkan para produsen guna menjadi leader dalam pasar 

perangkat keras motherboard. Seperti misalnya, merek produk yang kini tengah memiliki reputasi dan 

keandalan yang bagus antara lain: Gigabyte, Asus, Albatron, Aopen, Abit, ECS, Biostar, dan Jetway. 

Harga banderolan masing-masing merek pun memiliki varian yang cukup variatif. Begitu pula untuk 

sektor spesifikasinya. 



2. PROCESSOR 

 

Processor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. 

Processor atau CPU (Central Processing Unit) bisa dibilang sebagai otak pada sebuah 

komputer, karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan 

dijalankan oleh komputer. 

Pada dasarnya fungsi dari processor hanyalah alat yang digunakan untuk memproses data 

aritmatika. seperti, halnya sebuah kalkulator, dimana dia berfungsi hanya untuk mengolah data 

yang dia diterima melalui input atau masukan dan kemudian, dia akan menghasilkan output atau 

keluaran. setiap data yang masuk akan melawati processor, kemudian diolah didalamnya dan 

keluaran yang dihasilkan berupa data-data yang diinginkan oleh user. tidak seperti yang kita 

bayangkan sebelumnya, pada prinsipnya processor hanya mengenali bahasa mesin yakni 

bilangan 0 dan 1. 

Processor biasanya berada di matherboard dan diletakan pada socket yang telah disediakan, 

komponent komputer yang satu ini dapat diganti dengan jenis - jenis yang lain tetapi harus 

sesuai dengan socket yang terletak pada motherboard. Processor memepunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap kecepatan dari proces yang dilakukan komputer, hal ini dipengaruhi oleh 

jenis dan kapasitas dari processor itu sendiri. 

 

 



Jenis - jenis Processor berdasakan pabrik pembuatnya : 

1. Processor Intel 

Mungkin sobat komputer banyak memakai produk processor yang satu ini, Produk ini 

merupakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan IntelCorporation yang merupakan 

sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Amerika Serikat dan berdiri sejak tahun 

1968, adapun dari tipe - tipe  processor yang dihasilkan antara lain : 

 

 
1. 4004 Micro processor 

2. 8008 Microprocessor 

3. 8080 Microprocessor 

4. 8086 – 8088 Microprocessor 

5. 286 Microprocessor 

6. Intel 386 TM 

7. Intel 486 TM DX CPU Microprocessor 

8. Intel Pentium Processor 

9. Intel Pentium Pro Processor 

10. Intel Pentium II Processor 

11. Intel Pentium II Xeon Processor 

12. Intel Celeron Processor1999 

13. Intel Pentium III Processor1999 

14. Intel Pentium III Xeon Processor2000 

15. Intel Pentium 4 Processor2001 

16. Intel Italium Processor2001 

17. Intel Italium II Processor2002 

18. Intel Pentium M Processor2003 

19. Intel Pentium M 735/ 745/ 7552004 

20. Intel Pentium 4 Extreme Edition2005 

21. Intel Pentium D2005 

22. Intel Core 2 Quad2006 

23. Intel Quad Core Xeon2006 

24. Intel Core i7 800, i5 dan Xeon 34002009 
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2. Processor AMD 

Sama seperti Intel, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang 

bermarkas di Amerika Serikat tepatnya di Sunnyvale, California, Perusahaan ini merupakan 

perusahaan terbesar kedua setelah Intel Corporation untuk pemasok global mikroprosesor 

yang berdasarkan arsitektur x86, dan pada tahun 2007, Perusahaan ini menempati peringkat 

kesebelas dari segi pendapatan. Produk Processor yang dihasilkan oleh AMD antara lain :   

 
1. Opteron  ( untuk pangsa pasar server ). 

2. AMD FX dan APU A SERIES ( untuk pangsa pasar Desktop ). 

3. APU Z SERIES ( untuk pangsa pasar prodak tablet pc ). 

 

 

3. Processor Apple. 

Apple Inc. perusahaan ini sebelumnya bernama Apple Computer, Inc. juga merupakan 

sebuah perusahaan multinasional dengan pusat kantornya di Silicon Valley, Cupertino, 

California, bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan serta penjualan produk - 

produk elektronik, komputer pribadi, serta perangkat lunak komputer. didirikan tepatnya pada 

tanggal 1 April 1976 dan dinamakan secara resmi menjadi Apple Computer, Inc. kemudian  9 

Januari, 2007, kata "Computer" dihapus dan fokus pada nama Apple pasca peluncuran 

produk iPhone. produk processor apple diantaranya : 

 
1. Apple I 

2. Apple II  

3. Apple DOS 

4. Apple Pascal 

5. Apple CP/M 

6. Apple SOS 

7. Apple ProDOS 

8. Macintosh 
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4. Processor Cyrix VIA 

Cyrix adalah salah satu perusahaan pengembang mikroprosesor yang berdiri pada tahun 

1988,tepatnya di Richardson, Texas. pada tanggal 11 November 1997 perusahaan ini 

bergabung dengan National Semiconductor. dan kemudian diakusisi oleh VIA pada 1999. 

Adapun processor yang dihasilkan oleh perusahaan ini antara lain :   

 
1. Cyrix FasMath 

2. Cyrix 486SLC dan Cyrix 486DLC 

3. Cyrix 5×86 

4. Cyrix 6×86 (M1) 

5. Cyrix MII 

6. Cyrix MediaGX 

7. Cyrix MII-433GP 

8. VIA C3® Processor 

9. VIA CoreFusion™ Processor Platform 

10. VIA Eden™ Processors 

11. VIA C7® Processor 

12. VIA PV530 Processor 

13. VIA Nano™ Processor 

14. VIA Nano™ X2 Processor 

 

5. Processor IBM 

International Business Machines Corporation ( IBM ) merupakan sebuah perusahaan yang 

berkantor pusat  di Armonk, Town of North Castle, New York, Amerika Serikat, yang 

memproduksi serta menjual berbagai perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. 

IBM sendiri didirikan tepatnya pada tanggal 16 Juni 1911, dan beroperasi sejak 1888, Produk 

- produk processor keluaran dari IBM antara lain :   
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1. 8008 

2. 8080 

3. 8088/8086sx 

4. 286 

5. 80386 DX 

6. IBM 486SLC2 

7. Pentium Classic (P54C) 

8. Pentium Pro 

9. Pentium II Xeon 

10. IBM POWER4 

11. IBM POWER5 

12. IBM POWER6 

13. IBM POWER7 

 

6. Processor IDT 

IDT ( Integrated Device Technology ) adalah perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan 

CPU dengan harga murah. berdiri pada tahun 1980 dan berkantor di San Jose, California 

Amerika  serikat, IDT merupakan perusahaan pembuat processor WinChip yang 

diperkenalkan pertama kali pada Mei 1997, adapun processor yang dihasilkan dari 

perusahaan ini antara lain adalah : 

 
1. Winchip C6 (0.35 µm) 

2. WinChip 2 (0.35 µm) 

3. WinChip 2A (0.35 µm) 

4. WinChip 2B (0.25 µm) 

5. WinChip 3 (0.25 µm) 
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3. HARD DISK 

 

Hard disk atau hard disk drive (HDD) merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi 

sebagai media penyimpanan. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang 

berfungsi memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung oleh hard disk tersebut. 

 

 

 

 

 

 



4. PC COOLER/ HEATSINK 

 

PC cooler/ heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang 

dihasilkan oleh komputer. Mengingat panas pada komputer dapat merusak hardware lain di 

dalamnya, maka peranan PC cooler/ heatsink sangatlah penting. 

 

 

 

 

 

 

 



5. MONITOR 

 

Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang 

berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai 

ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah 

monitor CRT (Cathode Ray Tube) dan monitor LCD (Liquid Crystal Display). 

Macam-Macam Monitor  
# CRT (Chatode Ray Tube) 

 

Monitor CRT merupakan monitor menggunakan media tabung sinar katoda atau kebanyakan orang 
menyebutnya dengan monitor tabung. Monitor CRT dibuat menggunakan tabung hampa untuk 
layarnya. Monitor CRT mirip dengan jenis televisi tabung. Cara kerja monitor CRT yaitu dengan 
memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Sinar tersebut menampilkan sisi terang 
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jika diperkuat, sedangkan untuk diperlemah untuk sisi yang gelap. Monitor CRT lebih murah 
ketimbang jenis-jenis monitor komputer yang lainnya. Namun monitor CRT ini berukuran cukup besar 
membuat tempat diletakkannya monitor tersebut haruslah luas. 
 
# Monitor LCD (Liquid Cristal Display) 

 

Tidak seperti Monitor CRT yang menggunakan tabung hampa, Monitor LCD menggunakan media 
cairan kristal. Cara Kerja Monitor LCD itu dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair, yang 
kemudian dipancarkan secara elektrik sehingga membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. 
Monitor LCD komputer ini dari segi bentuk menggunakan teknologi Flat Panel Display atau monitor 
berlayar datar. LCD memiliki kemampuan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT. 
Dengan bentuk yang ramping dan pipih penggunaan monitor LCD dipadukan dikomputer portable 
atau laptop. Berikut ini Kelebihan Monitor LCD danKelemahan Monitor LCD. 
 
# Monitor LED (Light Emitting Diode) 

 

Monitor LED memiliki bentuk seperti Monitor LCD namun monitor LED lebih ramping. Monitor LED 
memunculkan sebuah tampilan pada layar menggunakan emisi cahaya. Monitor LED menggunakan 
teknologi LED backlight. LED lebih efisien mengeluarkan cahaya. Kelebihan monitor LED dari segi 
konsumsi daya listrik monitor LED lebih hemat daripada monitor LCD.  Namun kelemahan monitor 

LED yaitu harga lebih mahal daripada monitor LCD. 
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# Monitor Plasma 

 

Monitor Plasma merupakan monitor yang menggunakan gas neon atau xenon yang diletakkan 
diantara dua lapisan plat kaca. Pada lapisan gas di aliri listrik yang memberi reaksi berupa 
penciptaan pixel. Kualitas gambar lebih baik karena dalam proses pembuatan gambar 
dilakukkan secara langsung tanpa harus diuraikan terlebih dahulu. Monitor 
Plasmamenggunakan teknologi gabungan, antara CRT dengan LCD. Hal ini membuat 
kitipisan Monitor Plasma menyerupai Monitor LCD dan sudut pandang pun luas seperti 
Monitor CRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-y7X8G9yI38I/Uk6PEHcKasI/AAAAAAAAB2k/i66Aln5rEgU/s1600/monitor_plasma.jpg


6. SSD 

 

SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk. 

SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memory solid state untuk 

penyimpanan datanya. SSD juga memiliki fungsi yang sama seperti hard disk, namun sedikit 

berbeda dengan hard disk. 

Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Chip-chip 

tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi dari USB Thumb Drive (UFD). 

Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada HDD meskipun dengan kapasitas yang sama. 

 

 

 

 

 



7. VGA CARD 

 

VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah 

data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki processor yang biasa 

disebut GPU (Graphic Processing Unit). Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat 

dibutuhkan, khususnya bagi gamer maupun designer. 

 

 

 

 

 

 

 



8. OPTICAL DRIVE 

 

Optical drive merupakan salah atu perangkat keras yang berfungsi membaca (read) maupun 

menulis (write) data dari kepingan CD/ DVD. Terdapat beberapa jenis optical drive yang 

harus anda ketahui, seperti : CD ROM drive, CD RW drive, DVD ROM drive dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. POWER SUPPLY 

 

Power Supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke 

komponen-komponen yang lain seperti motherboard, processor, VGA, dll. Power supply bisa 

dibilang jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RAM 

 

RAM atau Random Acces Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan 

data maupun intruksi yang dilakukan oleh prosessor. Berbeda dengan hard disk, 

penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun 

intruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang/ dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam 

mode hibernate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. KEYBOARD 

 

Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari 

deretan huruf dan angka. Bentukkeyboard umumnya persegi panjang, tetapi saat ini model keyboard 

sangat variatif. Keyboard yang paling terkenal adalah keyboard QWERTY yang memiliki 101 buah 

key (tombol). Kebanyakan keyboard memiliki key yang disusun ke dalam bagian sebagai berikut :  

A. Alphanumeric Key 

B. Numerik Keypad 

C. Function Key 

D. Modifier Key 

E. Cursor Movement Key. 

 

Secara fisik, keyboard terbagi atas 4 jenis, yaitu: 

1. Keyboard Serial 

Menggunakan DIN 5 male dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. 

 

Serial 

2. Keyboard PS/2 

Biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. 

http://3.bp.blogspot.com/_4HZuSOj-LAs/SL-VlDqlMpI/AAAAAAAAARM/ZPvvVPBiSG8/s1600-h/Serial.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_4HZuSOj-LAs/SL-VlDqlMpI/AAAAAAAAARM/ZPvvVPBiSG8/s1600-h/Serial.JPG


Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat, sebab port yang dimiliki sama 

dengan port untuk mouse. 

 

PS 2 

3. Keyboard Wireless 

Sesuai dengan namanya, keyboard tipe ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboard 

dengan komputer. Jenis koneksi yang digunakan adalah infra red, wifi atau bluetooth. Untuk menghubungkan 

keyboard dengan komputer, dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada 

keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. 

 

 

Wireless 

4. Keyboard USB 

Komputer terbaru saat ini sudah banyak yang mempergunakan jenis konektorUSB yang menjamin transfer data 

lebih cepat 

 

 

Konektor USB 
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Secara bentuk&tombol, keyboard terbagi atas 7 jenis, yaitu: 
1. Keyboard QWERTY 

 

 

 

 

 
Tata letak keyboard QWERTY ini ditemukan oleh Scholes, Glidden dan Soule pada tahun 1878, dan kemudian menjadi 

standar mesin tik komersial pada tahun 1905. QWERTY diambil dari6 huruf berurutan pada baris kedua dari tombol 

alfanumerik tersebut. Keyboard QWERTY didesain sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan terpisah 

letaknya sejauh mungkin, sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik (pada mesin ketik mekanik). 

Meskipun tata letak QWERTY sangat luas pemakaiannya, tetapi memiliki beberapa kelemahan dan ketidakefisienan. 

Misalnya, 48 persen dari gerakan diantara huruf yang berurutan harus dilakukan dengan sebuah tangan. Hanya 32 persen 

ketukan yang dilakukan pada home row (baris awal dari posisi jari pada keyboard). Beban tangan kiri lebih besar dari tangan 

kanan (56 persen). Contoh paling nyata dari ketidakefisienan tata letak QWERTY adalah pengetikan huruf ‘a’ yang cukup 
sering dipakai, tetapi harus dilakukan oleh jari kelingking yang paling lemah. 

 

2.Keyboard DVORAK 

 

 

 

Keyboard DVORAK (1932), dimana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih 

banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak Dvorak dirancang agar 70 persen dari ketukan jatuh 

pada home row, sehingga bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan (lebih ergonomik). Sejumlah percobaan 

menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15 persen dibanding dengan tata letak QWERTY . 
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3.Keyboard KLOCKENBERG 

 

 

 

 

 

Keyboard ini dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu dengan memisahkan kedua 

bagian keyboard (bagian kiri dan kanan). Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat 
miring ke bawah. Selain itu, keyboard KLOCKENBERG mempunyai tombol-tombol yang dibuat lebih dekat (tipis) dengan 

meja kerja sehingga terasa lebih nyaman. Tata letak ini, selain mengurangi beban otot pada jari jemari dan pergelangan 

tangan juga dirancang untuk mengurangi beban otot pada tangan dan bahu. Terpisahnya bagian kiri dan kanannya 

menjadikannya relatif lebih banyak memakan ruang. 

 

4. Keyboard Maltron 

 

 

 

 

Tak seperti keyboard pada umumnya yang datar, keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam. Dengan pertimbangan bahwa 

pada saat jari-jari diposisikan akan mengetik, maka jari-jari itu dijamin tidak akan membentuk satu garis lurus. Produsen 
Maltron berkeyakinan bahwa pada dasarnya, hanya digunakan 8 jari dari sepuluh jari yang tersedia ketika manusia mengetik 

dengan keyboard biasa.Dengan mengetik di keyboard biasa, maka jari tangan harus beradaptasi dengan bentuk keyboard. 

Hal ini diklaim oleh mereka dapat menyebabkan RSI (Repetitive Stress Injuries). Sementara, dengan menggunakan Maltron, 

keyboardnyalah yang akan menyesuaikan dengan tangan. Dengan bentuk yang unik seperti ini, Maltron menjamin 

kenyamanan jari tangan di saat mengetik sehingga tidak menyebabkan RSI bahkan bisa jadi akan meningkatkan kecepatan 

mengetik sebab yang digunakan adalah 10 jari bukannya 8 jari. 

 

5. Keyboard Chord 
Hanya mempunyai beberapa tombol antara 4 sampai 5. Untuk memasukkan suatu huruf harus menekan beberapa tombol 

secara bersamaan. Ukurannya kompak, sangat cocok untuk aplikasi yang portabel. Waktu pelatihan singkat, penekanan 

tombo-tombol mencerminkan bentuk huruf yang diinginkan Kecepatannya tinggi namun kurang populer, karena pada 

pemakaian yang lama akan menyebabkan kelelahan pada tangan. Berikut ini jenis-jenis keyboard chord: 
Keyboard Palantype  
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Tata letak palantype mempunyai 3 kelompok karakter. Kelompok pada bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuuah 

kata, bagian tengah menunjukkan kelompok vokal dan bagian kanan menunjukkan kelompok konsonan terakhir dari sebuah 

kata atau suku kata.Pada gambar terlihat bahwa tidak seluruh konsonan ada disana, konsonan tsb dapat disajikan dengan 

menggunakan kombinasi beberapa tombol yang ada 
Keyboard Stenotype 

 

 

 
 

Steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seorang. Jenis tulisan ini paling banyak 

digunakan oleh para wartawan untuk mencatat hasil wawancaranya dengan lebih cepat. Papan ketik Stenotype mempunyai 

keunggulan yang hampir sama dengan papan ketik Palantype. 
 

6. Keyboard Alphabetik 

 

 

 
 

Tombol-tombol yang ada pada keyboard alphabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak, tetapi 

susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alphabet. Keyboard alphabetik juga tidak dapat menyaingi popularitas tata 

letak QWERTY, tetapi biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak, sehingga anak-anak diajar mengenal huruf 
alphabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu. Tetapi, dari hasil pengujian, 

penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. 
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7. Keyboard Numeric 

 

 

 

 

Untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar, orang lebih suka menggunakan tombol numerik (numeric 

keypad) yang tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan tangan. 
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12. MOUSE 

 

Seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi 

menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan 

mouse, karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Terdapat banyak jenis-jenis mouse, 

anatara lain : mouse serial, mouse PS2, mouse USB dan mouse wireless. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. PRINTER 

 

Sama halnya dengan monitor, printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat 

output. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks/ gambar di atas kertas 

(hard copy). Berdasarkan teknologi yang digunakan saat ini, jenis-jenis printer yang banyak 

ditemui adalah printer Dotmatrix, printer Inkjet dan printer Laserjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. SOUND CARD 

 

Sound Card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun 

suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini sound card 

merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. SCANNER 

 

Scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti 

fotokopi. Berbeda dengan cara kerja fotokopi, scanner berfungsi merubah hard file menjadi 

digital file yang dapat diolah di komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. PROYEKTOR LCD 

 

Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk 

menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang 

yang memiliki permukaan datar. Untuk menampilkan video/ gambar, proyektor LCD 

mengirimkan cahaya dari lampu halide logam lalu diteruskan ke dalam prisma dimana cahaya 

akan tersebar pada tiga panel polysilikon, yaitu komponen warna merah, hijau, dan biru pada 

sinyal video. 

 

 

 

 

 

 

 



17. MODEM 

 

Modem mempunyai kepanjangan Modulator Demodulator. Modem sendiri berfungsi 

mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Data dari komputer yang berbentuk sinyal 

digital di konversi oleh modem menjadi data yang berbentuk sinyal analog, ketika modem 

menerima data dari luar yang berbentuk sinyal analog, modem akan mengubahnya kembali 

menjadi data yang berbentuk digital agar dapat diolah oleh komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. NIC/ LAN CARD 

 

NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan 

komputer ke dalam jaringan internet. Saat ini terdapat dua jenis NIC yang diketahui, 

antaranya NIC bersifat fisik (contoh : NIC Ethernet, Token Ring, dll ) dan NIC bersifat logis 

(contoh : Loopback Adapter dan Dial-up Adapter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/


19. SPEAKER 

 

Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan serta magnet. 

Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. 

Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika di dukung oleh perangkat yang bernama 

sound card. 

 

 

 

 

 

 

 



20. WEBCAM 

 

Webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam 

saat ini menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil 

gambar maupun video melalui jaringan internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prediksi Perkembangan Teknologi Komputer Masa Depan 

 ilmu Teknologi  21.52 Teknologi  

Semakin majunya ilmu yang mempelajari tentang teknologi akan sangan mempengaruhi 

perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak perusahaan yang 

bergerak dibidang teknologi akan mengubah sistem dari kerja komputer. Masa ingat dengan 

Google glass? Google memperediksi bahwa teknologi dimasa depan akanterbuat dari glass, 

begitu juga microsoft yang telah dalam proses menciptakan sebuah teknologi berbasis glass. 

 

Dipredeksi bahwa semua bahan yang digunakan pada komputer dimasa depan yaitu akan 

menggunakan glass seperti monitor serta keyboar. Keyboard dimasa depan tidak perlu 

menggunakan kabel seperti sekarang hanya dengan menggunakan papan keyboar pengguna dapat 

mengetik suatu kata dengan membaca kordinat keyboard yang terleta dipapan keyboard 
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Di jepang sebuah perusahaan bernama NEC Design Ltd menawarkan konsep baru tetang 

teknologi komputer. Konsepnya yaitu Komputer Model Pena. NEC telah menjelaskan bahwa 

komputer model pena ini dientuk dengan design 'Pen-style Personal Networking Gadget 

Package'. Komputer ini jenis P-ISM ini memeliki beberapa fungsi yaitu diantaranya sebagai ID 

password yang berfungsi sebagai identitas pemilik, Camera Scanned, Proyektor kecil, Virtual 

Keyboar. 

 

P-ISM terhubung satu sama lain dengan teknologi wireless yang berdekatan. Model ini juga bisa 

tersambug dengan internet menggunakan fungsi telepon seluler pada P-ISM ini. Gadget personal 

ini bergaya pena minimalis yang mempunyai fitur lengkap. Banyak orang berpikir bahwa 

teknologi ini hanya menggunakan model teknologi "Keyboar dan layar" 

 

Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pena dan kertas adalah alat tulis dan simbol yang secara 

alami kita terima, hanya tinggal masalah waktu saja sampai seseorang menemukan produk 

canggih terbatu dengan konsep Pena Pintar ataupun Kertas Pintar. 

 

Selain NEC Design Ltd perusahaan komputer ternama di dunia yaitu Microsoft Corporation juga 

tida mau ketinggalan. Microsoft telah memiliki project dan sedang mengembangkan sebuah 

prototype komputer masa depan dan sedang menyempurnakaanya. Komputer ini disebut 

Microsoft Surface. Teknologi menggunakan sistem dengan dukungan waraless yang dapat 

dihubungkan dengan kameran digital disebuah telepon ponsel gengam, 

 

Seperti contoh kita akan memotret suatu benda atau orang, Nah dngan teknologi yang di 

kembangkan oleh microsof tadi maka kita dapat meletakan kamera tersebut diatas monitor layar 

sentuh atau touchscreen yang menyerupai meja. Setelah ditaruh, kemudian akan muncul gambar 

beda atau wajah yang telah kita potret tadi di dalam layar tanpa kita memindahkanya. Kemudian 

dengan teknologi ini gambar tersebut bisa diperbesar atau diperkecil dibolak-balik dengan 

menggunakan tangan. Dan yang lebih menarik lagi. Jika kita meletakan sebuah ponsel tadi diatas 

meja itu. Geser gambar dimonitor tersebut kearah ponsel maka seketika itu juga gambar sudah 

berpindah kememori card ponsel kita tanpa kita memegang ponsel itu.  

 

 



 

 

 

Dua perkembangan teknologi komputer diatas mungkin akan terealisasi dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Tetapi dalam jangka waktu panjang tersebut kita nantinya pasti akan disuguhi 

dengan perkembangan teknologi lain yang gak akan kalah canggihnya. 

 


