
LEMBAR KEGIATAN MAHASISWA 
(LKM) 

 
Program Studi :  Matematika/Pend matematika 
Mata kuliah  :  Pengantar Ilmu Komputer 
Pokok Bahasan :  Definisi & Klasifikasi  komputer 
Waktu   :   4 x 50 menit  
 
Standar Kompetensi :  

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu 
mengoperasikan komputer secara benar dan menggunakan beberapa sistem operasi 
baku(Windows,DOS),  program aplikasi MS Office dan Internet. 
Kompetensi Dasar  : 
 menjelaskan  pengertian dan klasifikasi  Komputer 
Indikator : 
 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan klasifikasi  Komputer  
Kegiatan Belajar yang disarankan  :  
       Membaca buku dan mencari artikel yang berhubungan dengan pokok bahasan 
Ringkasan Materi : 
 

DEFINISI & KLASIFIKASI KOMPUTER 
 

Komputer berasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti menghitung.  
Definisi Komputer  
1.  Menurut Hamacher  : 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.  

2. Menurut Blissmer  : alat elektonik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai 
berikut: 
- menerima input 
- memproses input tadi sesuai dengan programnya 
- menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan 
- menyediakan output dalam bentuk informasi 

3. Menurut  Fuori : pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara 
cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari 
manusia.  

Elemen sistem komputer (computer system) terdiri dari hardware, software dan 
brainware. 

1. Hardware atau Perangkat Keras: peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa 
dijamah.  

2. Software atau Perangkat Lunak: program yang berisi instruksi/ perintah untuk 
melakukan pengolahan data.  

3. Brainware: manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem 
komputer.  

 
Penggolongan Komputer 
 
Penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah, penggunaan,  kapasitas/ 
ukurannya, generasinya, dan ukuran fisiknya 
Berdasarkan Data Yang Diolah 
1. Komputer Analog : Merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk 

mengolah data kualitatif. Data yang ada bukan merupakan simbol, tetapi masih 
merupakan suatu keadaan. Seperti misalnya: keadaan suhu ataupun kelembaban 
udara, ketinggian ataupun kecepatan adalah merupakan suatu keadaan yang oleh 
komputer kemudian ditetapkan sehingga menjadi suatu ukuran. 

2. Komputer Digital  
Merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang 
bersifat kwantitatif (sangat banyak jumlahnya). Data dari digital komputer biasanya 
berupa simbol yang memiliki arti tertentu, misalnya: simbol aphabetis yang 
digambarkan dengan huruf A s/d Z ataupun a s/d z, simbol numerik yang 
digambarkan dengan angka 0 s/d 9 ataupun simbol-simbol khusus, seperti halnya: ? 
/ + * & !. 

3. Komputer Hybrid : Merupakan jenis komputer yang bisa digunakan untuk 
mengolah data yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Hibrid komputer juga bisa 
dikatakan sebagai gabungan dari analog dan digital komputer. Komputer jenis ini 
banyak digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa 
keadaan tubuh dari pasien, yang pada akhirnya, komputer bisa mengeluarkan 
berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik ataupun tulisan.  



Berdasarkan Penggunannya 
1. Komputer Untuk Tujuan Khusus (Special Purpose Computer) , dirancang untuk 

memecahkan masalah yang khusus. 
Contoh 
o HORN-5 digunakan untuk electroholography real-time 
o SPC digunakan untuk simulasi interaksi sistem partikel 
o Petaflops Komputer khusus untuk simulasi sistem molekul dinamik 
o SGI, computer khusus untuk pengolahan grafik 

2. Komputer Untuk Tujuan Umum (General Purpose Computer) , digunakan untuk 
memecahkan bermacam-macam masalah dengan berbagai program 
Contoh : 
PC(Personal Computer) 

Berdasarkan Kapasitas dan Ukurannya 
1. Komputer Mikro (Micro Computer)  

Komputer dengan mikroprosesor sebagai pusat pengendali utamanya. Contoh : 
Komputer desktop, video game consoles, laptop , tablet PCs, dll 

2. Komputer Mini (Mini Computer) . 
Komputer yang bersifat multiuser, yaitu sebua komputer mini dapat dihubungkan 
sampai dengan 64 terminal. 

3. Komputer Kecil (Small Computer) , menggunakan sistem multiprogramming, 
multiprocessing, virtual storage, dan multiuser dengan terminal sampai dengan 
ratusan buah. 

4. Komputer Menengah (Medium Computer) , digunakan untuk komunikasi data 
dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Pusat komputer 
biasanya menggunakan medium komputer, dan terminal-terminalnya menggunakan 
komputer mikro atau komputer mini, untuk penerapan distributed data processing.  

5. Komputer Besar (Large Computer) , disebut juga sebagai komputer mainframe. 
Komputer ini digunakan oleh perusahaan besar, misalnya perusahaan penerbangan 
yang mempunyai ratusan kantor cabang tersebar diseluruh dunia yang tiap kantor 
cabang mempunyai terminal dihubungkan dengan pusat komputernya 

6. Komputer Super (Super Computer). Super komputer memiliki ciri khas, yaitu 
kecepatan proses yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh 
lebih besar apabila dibanding dengan main-frame. Harga super komputer sangatlah 
besar dan mahal. Salah satau contoh super komputer adalah Cray-2. Pengguna 
super komputer biasanya negara-negara yang sudah maju ataupun perusahaan-
perusahaan yang sangat besar, seperti misalnya industri pesawat terbang  

 
Jenis Komputer Berdasarkan Bentuk dan Ukuran Fisik 
a. Tower (menara) adalah yang biasanya diletakkan disamping atau dibawah meja, 

karena ukurannya yang relatif besar,sehingga memenuhi meja. 
Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang didalamnya dan 
banyak memiliki expansion slot (tempat untuk memasang card 
tambahan), sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai 
perangkat tambahan. 
 

Tower  

 
b. Desktop (meja) adalah komputer yang ukuran sedikit lebih 
kecil dari dari Tower, tetapi biasanya diletakkan diatas meja. 
Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang lebih 
murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer 
yang kita pakai sekarang ini adalah jenis desktop. 

Desktop 

c. Portable (mudah dibawah-bawah) adalah komputer yang 
ukuran sedikit lebih kecil dari Desktop, karena bagian-
bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja, sehingga 
mudah dibawa kemana-mana. 
Komputer ini ditujukan bagi pemakai yang sering bertugas 
dilapangan, misalnya insinyur yang bertugas menyelesaikan 
suatu rumah atau peneliti yang mengumpulkan data dilokasi 
yang jauh dari kantornya. Komputer ini kurang populer karena relatif besar dan berat. 

Portable 

d. Notebook (buku catatan) adalah komputer yang ukurannya 
sebesar buku catatan (yang banyak dipakai pelajar dan 
mahasiswa Amerika) saja. Notebook mempunyai ukuran yang 
sama dengan kertas kuarto, yaitu 8 ½ x 11 inci, tebalnya 
berkisar 1 hingga 1 ½ inci dan beratnya antara 4 sampai 6 kg. Notebook 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_console
http://en.wikipedia.org/wiki/Laptop_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC


e. Subnotebook adalah komputer yang ukuran ada diantara komputer notebook dan 
palmtop. Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian 
perangkat yang tidak dipasang, biasanya disk drive. 
f. Palmtop adalah komputer yang dapat digenggam, karena ukurannya yang sangat 
kecil, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video Beta. 
Komputer ini sering disebut handheld computer. Komputer ini tidak 
memerlukan aliran listrik 
 
 

Palmtop Berdasarkan Generasinya 
 

1. Komputer Generasi Pertama (1946-1959)  
      Ciri-ciri : 

Komponen yang digunakan adalah tabung hampa untuk sirkuitnya  
Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin  
Menggunakan konsep stored program dengan memori utama magnetic core 
storage 

 

Menggunakan simpanan luar magnetic tape & magnetic disk  
Ukuran fisik besar, butuh ruang yang luas  

 Cepat panas 
 Proses kurang cepat 
 simpanannya kecil 
 Butuh daya listrik besar 

Untuk aplikasi bisnis  
            Contoh  :  

• ENIAC,  1946 
• Harvard Mark II,  Juli 1947 
• IBM Selective Sequence Electronic Calculator, Januari 1948 
• EDSAC (Electronic Delayed Storage Automatic Computer), Mei 1949, 

merupakan komputer pertama yang sepenuhnya menggunakan stored 
program. 

• Harvard Mark III, September 1949, dibuat dengan menggunakan memori 
drum magnetik(magnetic drum) 

• ACE(automatic Calculating Engine), 1950, dibuat oleh Alan M Turing, 
merupakan komputer digital elektronik ukuran besar yang pertama. 
Komputer ini menggunakan kartu plong standar untuk  alat input dan 
outputnya. 

• LEO(Lyon Electronic Office), 1951 merupakan komputer komersial di 
Inggris yang pertama 

• UNIVAC(UNIVersal Automatic Computer) I,1951 , merupakan komputer 
pertama yang menggunakan pita magnetik 

• EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), 1952, 
menggunakan stored program. 

• Whirlwind I, 1952, merupakan computer pertama yang menggunakan 
magnetic core memory. 

• IBM 650, 1954, merupakan computer komersial pertama yang paling 
popular. 
RAMAC 3• 05(Random Acces Methods for Accounting and Control), 1956, 
merupakan computer pertama yang memungkinkan file disimpan di disk 
dengan akses secara random. 

• dll 
2. Komputer Generasi Kedua (1959-1964)  
      Ciri-ciri computer generasi kedua : 

 komponen sirkuitnya adl transistor 
Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi (FORTRAN, COBOL, ALGOL)  
kapasitas memori cukup besar dengan  pengembangan dari magnetic core 
storage 

 

 akan simpanan luar magnetic tape & magnetic disk berbentuk Menggun
removable disk/disk pack 

 roses real-time dan time-sharing Mempunyai kemampuan p
ukuran fisik komputer lebih kecil  
proses operasi lebih cepat  

 it butuh daya listrik lebih sedik
 knik 
n

mputer mini yang pertama, diikuti dengan 

, untuk aplikasi bisnis 

orientasi: aplikasi bisnis dan te
Co toh komputer generasi kedua : 

o PDP-5, 1963, merupakan ko
PDP-8 

o IBM 401



o IBM 1602, dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik 

sh Register) 300 

3. Komputer Generasi Ketiga (1964-1970)  

o UNIVAC III, UNIVAC SS90, UNIVAC 1107 
o Burroughs 200 
o NCR(National Ca
o dll 

      Ciri-ciri Komputer generasi ketiga 
 komponen sirkuitnya adalah. Integrated Circuits (IC) yang berbentuk Hybrid 

Logic Technology/SLT): transistor & dioda diletakkan 

o stem Technology/MST): transistor & dioda 

IC dan Monolithic IC 
o Hybrid IC (Solid 

terpisah dalam satu tempat 
Monolithic IC (Monolithic Sy
diletakkan bersama-sama dlm satu chip. 

 Peningkatan software 
 Lebih cepat & lebih tepat 
 sar Kapasitas memori lebih be
 ersifat random access Simpanan luar disk magnetic b
 nya listrik lebih hemat daripada komputer generasi sebelum

Memungkinkan untuk Multiprocessing & multiprogramming  
 apat menerima & pengembangan alat input/output: visual display terminal, d

mengeluarkan suara, serta penggunaan pembaca tinta magnetik yaitu 
MICR(Magnetic Ink Character Recognition) reader. 
Harga semakin murah dibanding komputer generasi sebelumnya  

 
     n

ng pertama, 

4. Ko pu arang)  

Dapat berkomunikasi antar komputer,misalnya melalui telepon  
 Co toh : 

M S/360, 1964, merupakan komputer generasi ketiga ya• IB
menggunakan komponen IC. 

• Nova, 1969, dikembangkan oleh perusahaan Data General Corporation, 
merupakan komputer mini 16 bit yang pertama. 

• UNIVAC 1108 UNIVAC 9000 
Burroughs 5700, Burroughs 7700 • 

• dll 
m  Generasi Keempat (1979-sekter

      Ciri-ciri komputer generasi keempat : 
 Penggunaan Large Scale Int

merupakan   pemadatan beribu-rib
egration (LSI) yang 
u IC dlm sebuah chip 

 dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan 
microprocessor & semiconductor yang berbentuk chip 
utk memori 
toh : 
• IBM 370

      Con
, 1970, merupakan komputer  generasi IV yang I yang 

nakan 

at 

• 
5. Ko u

dengan teknologi Josephson Junction, yang 

 

Chip 

menggunakan LSI 
• Microprocessor yang I oleh Intel Corporation, 1971 yaitu intel 4004 

Altair, 1974, mer• upakan Komputer mikro yang I, menggu
Microprosesor 8008 

• Cray-1,1975, merupakan komputer super yang I 
ARCNET, LAN yang • I, 1977 oleh Data Corporation 

• Personal Computer yang I, 1977: Apple II, Radio Shack & Commodore 
• Komputer sistem windows & menggunakan mouse yang I, 1981 dibu

oleh Xerox Corporation dinamakan komputer desktop. 
• Laptop, Palmtop, PDA 

dll 
mp ter Generasi Kelima  
S dane g dikembangkan 

mempunyai kemampuan memproses trilyunan operasi per detik. 
Komputer masa depan , para ilmuwan berkeyakinan untuk membuat komponen 
dari biochip, yaitu chip yang terbuat dari protein sintesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soal Latihan  : 
. Komputer generasi keberapakah yang ada pada saat ini, dan berikan alasan kenapa 

berikan jawaban tersebut.  

3. ara, maka transistor memiliki banyak 

6. C yang ada dilaboratorium dan digunakan untuk praktikum para 
ulti user?, berikan alasan 

7. 
nggulan, sebutkan tiga keunggulan tersebut  

Carilah Contoh-contoh komputer yang digolongkan berdasarkan kapasitas dan 
 

, The free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org 
ahono, Apa itu Ilmu komputer, www.ilmukomputer.com, 2003 

     

 

1
saudara mem

2. Sebutkan contoh komputer generasi kedua berikut teknologi yang digunakan.  
Dibanding dengan tabung hampa ud
keunggulan, sebutkan keunggulan-keunggulan tersebut.  

4. Sebuah komputer bisa disebut sebagai PC, MINI ataupun MAINFRAME karena 
faktor apa?  

5. Apa yang dimaksud dengan single user dan multi user?  
Komputer P
mahasiswa, bisa dikatagorikan sebagai single ataukah m
saudara.  
Dibanding dengan Mini ataupun Mainframe, komputer PC ternyata mempunyai 
banyak keu

8. Apa kelemahan PC yang paling mendasar jika dibanding dengan Mini ataupun 
Mainframe? 

Tugas  :  

ukurannya
Kepustakaan  : 

Wikipedia
Romi Satria W
Jogiyanto,Pengenalan Komputer, Andi Offset, 1995 
Ir. Edi Nur Sasongko, M.Kom, http://kuliah.dinus.ac.id/edi-nur/pde.htm 
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