
1. Jelaskan Perangkat/Skema Komputer ? 

Jawaban : 

 

 

Empat Komponen Pokok pada Sistem Komputer adalah : 
1. Pemrosesan  
2. Memori Utama  
3. Perangkat Masukan  
4. Interkoneksi antar Komponen  
 PEMROSESAN  

Berfungsi melakukan pengolahan data pengendalian operasi komputer. 

 MEMORI UTAMA  

Memori berfungsi menyimpan data dan program 
 PERANGKAT MASUKAN DAN KELUARAN berfungsi memindahkan data antar komputer dan 

lingkungan eksternal  
Lingkungan eksternal dapat di kategorikan oleh interface (antarmuka) dengan beragam 
perangkat seperti :   

– Perangkat penyimpan sekunder  

– Perangkat komunikasi  

Terminal/bridge/penghubung 
     INTERKONEKSI ANTARKOMPONEN adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan 

tiga komponen (pemrosesan, memori utama dan perangkat masukan/keluaran) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Jelaskan Penyimpanan data ? 

Jawaban : 

 Penyimpanan data komputer, berasal dari bahasa Inggris "computer data storage" 
sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat 
komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk 
beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu tiga fungsi inti 
dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen 
fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern, dan memiliki keterkaitan 
dengan mikroprosesor, dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. 

Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media 
penyimpanan berbahan semikonduktor, yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory 
(RAM), dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan 
data secara sementara. Akan tetapi, istilah "computer storage" sekarang secara umum merujuk 
kepada media penyimpanan massal, yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media 
penyimpanan magnetis (seperti halnya hard disk) dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya 
yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen, seperti flash memory. 

3. Jelaskan Tentang Input dan output Unit ? 

Jawaban : 

Unit Input/Output (I/O) adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh 
mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. 

Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam 
mikroprosesor ini, contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit 
output biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap 
data yang dikirimkan oleh mikroprosesor, contohnya data yang akan ditampilkan pada layar 
monitor atau printer. Bagian input (masukan) dan juga keluaran (output) ini juga memerlukan 
sinyal kontrol, antara lain untuk baca I/O (Input/Ouput Read [IOR]) dan untuk tulis I/O 
(Input/Output Write [IOW]). 
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4. Jelaskan Perangkat Lunak ? 

Jawaban : 

 Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara 
digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca 
dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. 
Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer.  
Di bawah ini ada beberapa contoh macam perangkat lunak, yaitu: 

 Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, 
pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org. 

 Sistem operasi (operating system) misalnya Ubuntu. 
 Perkakas pengembangan perangkat lunak (software development tool) seperti Kompilator untuk 

bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah 
yaitu bahasa rakitan. 

 Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara perangkat perangkat keras 
pembantu dan komputer adalah software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, 
yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya.  

 Perangkat lunak menetap (firmware) seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan 
pengendali jarak jauh. 

 Perangkat lunak bebas (free 'libre' software) dan Perangkat lunak sumber terbuka (open source 
software) 

 Perangkat lunak gratis (freeware) 
 Perangkat lunak uji coba (shareware / 'trialware) 
 Perangkat lunak perusak (malware) 

 

5. Jelaskan Informasi dan Database ? 

Jawaban : 

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari 
order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. 
Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau 
sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu 
negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. 
Informasi bisa di kattakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, 
pengalaman, atau instruksi. Namun demikian, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada 
konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, 
negentropy, Persepsi, Stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental. 

Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau 
ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang 
didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. 

Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, 
dokumen berbentuk spreadsheet (semisal dari Microsoft Excel) seringkali digunakan untuk 
membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan 
bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi 
konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. 
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