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Sejarah Komputer



Definisi Komputer
 Komputer berasal dari bahasa latin, computera berarti 

menghitung dan dalam bahasa inggris, to compute.
 Secara umum komputer didefinisikan sebagai perangkat 

elektronik yang dapat mengolah data menjadi suatu 
informasi, dan dapat menjalankan program yang tersimpan 
dalam memori yang bekerja dengan suatu aturan tertentu.



Beberapa definisi komputer menurut ahli :
 Hamacher
 Berpendapat bahwa komputer adalah mesin penghitung 

elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input 
digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang 
tersimpan di dalam memorinya, dan menghasilkan output 
berupa informasi.

 Blissmer
 Komputer adalah suatu alat elektronik 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



 Jhon J. Longkutoy
 Berpendapat bahwa komputer adalah alat pengolah data atau 

pemecah persoalan yang mampu menghasilkan informasi 
yang diperlukan, tetapi penanganannya harus ditangani 
ahlinya.

 Fuori
 Berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data 

yang dapat melakukan penghitungan besar secara cepat, 
termasuk penghitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa 
campur tangan dari manusia.



SEJARAH TI
 Penggolongan TI sejak jaman purba sampai saat ini:
Manual: sangat sederhana, pemakaian alat adalah 

menggunakan tenaga tangan manusia

Mekanik: sudah berbentuk mekanik yang digerakkan 
dengan tangan secara manual

Mekanik Elektronik: peralatan mekanik yang digerakkan 
secara otomatis oleh motor elektronik

 Elektronik: peralatan yang bekerjanya secara elektronik 
penuh



MANUAL
 300000 SM : Tulang
 14000 SM : Petroglyphs (Karang)
 9000 SM : Lempengan Tanah Liat
 5000 SM : Tablet Tanah Liat
 2600 SM : Papyrus
 2500 SM : Abacus
 1900 SM : Stonehenge
 1200 SM : Quipus (Tali Bersimpul)
 400 SM : Kulit Binatang
 1150  : Kertas
 1455 : Alat Cetak
 1614 : Napier’s Bones
 1621 : Oughtred’s Slide Rule



Abacus

 ABACUS
 Abacus sebagai alat hitung 

manual pertama di dunia 
ditemukan sekitar 5000 tahun 
yang lalu. Kemampuan Abacus 
telah terbukti sejak digunakannya 
sebagai alat penghitung di sekolah 
dan perbisnisan modern. Abacus 
lebih dikenal sebagai cipoa 
(bahasa Cina). Walaupun awalnya 
abacus ini berasal dari negara 
Mesir, tetapi karena 
kemampuannya yang membantu 
dalam menghitung kemudian 
dibawa oleh orang-orang Cina ke 
negerinya, dan kemudian berubah 
namanya menjadi cipoa (Sempoa)



MEKANIK
 1623 : Mesin penghitung pertama (Wilhem Schikard, Jerman)
 1642 : Pascal’s Machine Aritmethique (Mesin penghitung 

otomatis pertama)
 1666 : Mesin Pengali yang pertama (Sir Samuel Morland)
 1673 : Leibnitz’s Calculating Machine (Gottfried Wilhem von 

Leibnitz, Jerman)
 1777 : Logic Demonstrator (Mesin Logika pertama, Charles 

Mahon)
 1804 : Jacuquard’s Loom (Mesin penenun otomatis dengan kartu 

plong, Joseph Marie Jacquard,Perancis)
 1820 : Mesin Penghitung Komersial Pertama (Charles Thomas 

de Colmar,Inggris)



Pascaline

 PASCALINE
 Blaise Pascal (1623 – 1662), seorang 

ahli filosofi dan matematika, 
menemukan alat penghitung mekanik 
pertama yang berupa mesin. Alat 
tersebut diberi nama PASCALINE. 
Pascaline menggunakan roda 
penghitung untuk menjumlahkan suatu 
bilangan. Penemuan Blaise Pascal ini 
sangat dikenal dan dipuji oleh orang-
orang sampai ke seluruh Eropa. 
Kelemahan Pascaline adalah sukar 
untuk diperbaiki jika rusak dan yang 
bisa memperbaikinya hanyalah Blaise 
Pascal sendiri. Kelemahan Pascaline  
tersebut menyebabkan orang 
menganggap peralatan tersebut terlalu 
kompleks. Hingga pada tahun 1960, 
alat hitung dengan desain “roda 
penghitung” ini masih digunakan dan 
selanjutnya ketika ditemukannya alat 
penghitung elektronik, alat ini dianggap 
usang dan mulai ditinggalkan.



Difference Engine

 DIFFERENCE ENGINE
 Charles Babbage (1792-1871) 

menemukan sebuah mesin hitung yang 
disebut dengan Difference engine yang 
dapat melakukan perhitungan tabel 
matematika. Pada tahun 1834, ketika 
bermaksud mengembangkan mesin 
penghitung Difference Engine, Babbage 
menemukan ide mengenai Analytical 
Engine (mesin analis). Jadi, konsep 
Difference Engine ini dilandasi oleh ide 
Analytical Engine. Hasil pemikiran 
Babbage yang terperinci dan 
merupakan hasil penelitian yang valid, 
telah menggambarkan karakteristik dari 
komputer elektronik modern.



Punched Card

PUNCHED CARD
Ditemukan oleh Joseph-Marie Jacquard (1752-

1834) yang berkebangsaan Prancis. Punched 
card, awalnya digunakan untuk mengendalikan 
alat tenun Jacquard. Alat tenun ini ditemukan 
tahun 1801 dan masih digunakan hingga 
sekarang. Punched card disebut sebagai kartu 
berlubang, dimana lubang tersebut merupakan 
inti dari punched card. Punched card ini 
dirancang desain tenunan. Selanjutnya 
Babbage tertarik dengan punched card dari 
alat tenun Jacquard. Ia ingin menerapkan 
punched card untuk analytical engine-nya. 
Kemudian pada tahun 1834, Lady Ada Augusta 
Lovelace meneliti punched card dan ia menilai 
bahwa punched card dapat dirancang untuk 
menginstruksikan mesin analisis milik Babbage 
dan dapat mengulang operasi-operasi tertentu. 
Orang-orang menganggap Lady Lovelace 
sebagai programmer pertama atas penilaian 
punched card tersebut.



MEKANIK
 1850 : Mesin Penghitung dengan keyboard (D.D. Parmalee,USA)
 1854 : Aljabar Boolean (George S. Boole,Inggris)
 1868 : The Adder (mesin penambah ukuran saku,Web,USA)
 1869 : Mesin Logika Boolean (William Jevons)
 1879 : Mesin Pencatat Kas yang pertama (James Ritty, USA)
 1884 : Mesin Penghitung dengan alat cetak pertama (William S. 

Burroughs,USA)
 1893 : Steiger’s Millionare (Mesin penghitung saintifik pertama, 

Otto Steiger,Jerman)
 1911 : Monroe Calculator (Jay Monroe & Frank S. Baldwin,USA)



HOLLERITH (Pemroses Data Otomatis)

HOLLERITH (Pemroses Data Otomatis)
Pada tahun 1890 merupakan awal pemrosesan data 
secara otomatis. Herman Hollerith seorang ahli statistik 
menggunakan keahliannya dalam menggunakan 
punched card untuk sensus tahun 1890. Mesin yang 
digunakan dinamakan Hollerith’s punched card 
mechine. Dengan pemrosesan punched card dan 
mesin Hollerith, sensus bisa selesai dalam waktu 2,5 
tahun. Sebelumnya the U.S. Bureau of Cencus tidak 
menyelesaikan sensus sejak tahun 1880 sampai 
hampir tahun 1888 dan kemudian dihentikan sebelum 
berlangsung selama 10 tahun. 

Berdasarkan hasil penemuannya itu, Hollerith 
mendirikan sebuah perusahaan mesin Hollerith yaitu 
Tabulating Machine Company dan menjual produknya 
ke seluruh dunia. Terbukti permintaan mesin Hollerith 
sangat besar hingga menyebar sampai ke Rusia. Rusia 
pada tahun 1897 menggunakan mesin Hollerith untuk 
sensus pertama kalinya. Pada tahun 1911, Tabulating 
Hollerith Company bergabung dengan beberapa 
perusahaan lain dan berganti nama menjadi 
Computing-Tabulating-Recording Company. 



MEKANIK ELEKTRONIK
 1890 : mesin tabulasi kartu plong mekanik-elektronik yang 

pertama (digunakan untuk membantu sensus penduduk,Dr. 
Hernan Hollerith, USA, Cikal Bakal IBM)

 1920 : mesin penghitung otomatis pertama (mesin 
pengambil keputusan,Leonardo Torres y Quevedo, 
Spanyol)

 1931 : Komputer Analog Pertama (untuk memecahkan 
permasalahan differensial,disebut dengan Differensial 
Analyzer,Dr. Vannevar Bush,MIT)

 1938 : Mesin hitung mekanik-elektronik pertama (untuk 
perhitungan teknik,disebut dengan Complex 
Calculator,George R. Stibitz, Bell Laboratories)



ELEKTRONIK
 1942 : Komputer digital elektronik pertama (Atanasoff-Berry 

Computer, John V. Atanasoff & Clifford Berry,IOWA State 
College)

 1944 : Hardvard Mark I ASCC (melakukan operasi 
aritmatika dan logika secara otomatis,dibuat IBM, Prof. 
Howard Aiken,Harvard University)

 Komputer Generasi Pertama (1946-1959)
 Komputer Generasi Kedua (1959-1964)
 Komputer Generasi Ketiga (1964-1970)
 Komputer Generasi Keempat (Mulai 1970)



KOMPUTER GENERASI I

 Menggunakan tabung hampa udara (vacuum 
tube)

 Program hanya dapat dibuat dengan bahasa 
mesin.

 Berukuran fisik sangat besar
 Menggunakan konsep stored-program dengan 

memori utamanya adalah magnetic core storage.
 Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan 

magnetic disk.
 Cepat panas, sehingga memerlukan pendingin.
 Prosesnya kurang cepat.
 Membutuhkan daya listrik yang besar.
 Orientasi utama untuk aplikasi bisnis.



 Beberapa komputer yang termasuk pada generasi ini adalah :
 Z3 diciptakan tahun 1941, merupakan komputer yang digunakan untuk 

mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Komputer ini diciptakan oleh 
seorang  insinyur dari jerman bernama Konrad Zuse.

 Collosus diciptakan tahun 1943, merupakan komputer yang digunakan untuk 
memecahkan kode rahasia. Komputer ini digunakan oleh negara jerman, tetapi 
diciptakan oleh Inggris. Komputer ini termasuk dalam kategori komputer yang 
hanya mampu mengerjakan satu masalah (single purpose)

 Kalkulator elektronik, adalah komputer kalkulator elektronik. Komputer ini 
digunakan oleh tentara marinir Amerika (US Navy). Komputer ini memiliki kabel 
sepanjang 500 mil sehingga ukurannya hampir setengah lapangan sepak bola. 
Komputer ini dibuat oleh seoarang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM 
bernama Howard Aiken.

 Mark I, merupakan komputer relai elektronik. Komputer ini seperti kalkulator 
menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. 
Mark beroperasi dengan lambat, yaitu 4 – 5 detik untuk setiap kalkulasinya.



 Elektronik Numerical Integrator and Computer (ENIAC), dibuat atas 
kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Ukuran 
komputer ini pun sangat besar, komponen komputer ini terdiri dari 18.000 tabung 
hampa (vacuum tubes), 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder dengan daya listrik 
sebesar 160 kW. ENIAC termasuk ke dalam komputer serbaguna (multi purpose 
computer) yang memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dari MARK I. Komputer 
ini dirancang oleh John Presper Ecker (1919-1995) dan John W. Mauchly (1907-
1980)

 Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC), diciptakan 
pertengahan tahun 1940-an oleh John Von Neumann (1903 – 1957) dengan tim 
University of Pennsylvania. Komputer ini menggunakan sebuah memori untuk 
menampung data dan program. Komputer ini sudah mengandalkan CPU sebagai 
proses sentral untuk mengkoordinasikan semua fungsi dari komputer.

 UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) tahun 1951, yang dibuat oleh 
Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan 
model arsitektur Von Neumann tersebut.



ENIAC



EDSAC (1949)



KOMPUTER GENERASI II

 Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat 
mempengaruhi perkembangan komputer. 
Transistor menggantikan tabung hampa udara di 
televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran 
mesin-mesin elektrik berkurang drastis.

 Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai 
pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa 
pengembangan memori inti-magnetik membantu 
pengembangan komputer generasi kedua yang lebih 
kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih 
hemat energi dibanding para pendahulunya. 

 Beberapa komputer pada generasi ini adalah:
 Strech, dibuat oleh perusahaah IBM
 LARC, dibuat oleh Sprery-Rand
 IBM 1620 dan 1410, dibuat oleh perusahaan 

IBM.



 Menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa 
assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-
singkatan untuk menggantikan kode biner.

 Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer 
yang sepenuhnya menggunakan transistor untuk sirkuitnya, 
dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Bardeen, William 
Shockley dan Walter Brattain pada tahun 1947. 

 Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai 
bermunculan, seperti Common Business-Oriented Language 
(COBOL), Formula Translator (FORTRAN), Algorithmic 
Language (ALGOL).



 Kapasitas memori utama sudah cukup besar (magnetic core 
storage) sampai puluhan ribu karakter.

 Simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk 
removable disk atau disk pack. 

 Mampu memproses secara real-time (karena simpanan luar yang 
bersifat direct access) dan time-sharing.

 Ukuran fisik lebih kecil dibanding pendahulunya.
 Proses operasi sudah cepat, sampai jutaan operasi/detik.
 Daya listrik lebih sedikit.
 Tidak hanya berorientasi pada aplikasi bisnis, tetapi sudah pada 

aplikasi teknik.





KOMPUTER GENERASI III

 Transistor menghasilkan panas yang cukup besar, berpotensi 
merusak bagian-bagian internal komputer. 

 Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan 
sirkuit terintegrasi (IC, integrated circuit) di tahun 1958. 

 IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah 
piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. 

 Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak 
komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut 
semikonduktor.

 Penggunaan sistem operasi (operating system) 
yang memungkinkan mesin untuk menjalankan 
berbagai program yang berbeda secara serentak 
(multiprogramming) dan dapat memproses 
sejumlah data dari sumber-sumber berbeda pada 
waktu bersamaan (multiprocessing)



KOMPUTER GENERASI III
 Lebih cepat dan lebih tepat. Kecepatannya hampir 10000 

kali dari komputer generasi pertama, dengan ukuran 
microseconds bahkan nanoseconds.

 Kapasitas memori lebih besar, sampai ratusan ribu karakter.
 Simpanan luar yang bersifat random access.
 Listrik yang lebih hemat.
 Alat-alat input output menggunakan visual display terminal 

(menampilkan gambar dan grafik), dapat menerima dan 
mengeluarkan suara, penggunaan alat pembaca tinta 
magnetik. 



KOMPUTER GENERASI III
 Harga yang semakin murah.
Mampu melakukan komunikasi data dari satu komputer 

dengan komputer lain, lewat komunikasi telepon.

 Komputer yang termasuk dalam generasi ketiga ini adalah :
 PC – XT
 PC – AT 286, 386



KOMPUTER GENERASI IV
 Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: 

mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik.
 Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen 

dalam sebuah chip. 
 Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) 

memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal.
 Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah 

tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang 
sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang 
berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya 
harga dan ukuran komputer. 



Contoh komputer pada masa generasi ini
 PC – AT 486
 Intel Pentium
 Intel Pentium II
 Intel Pentium III
 Intel Pentium IV
 AMD Athlon
 AMD K6
 Intel Pentium Mobile
 Intel Celeron
 Intel Atom
 Intel Centrino

 Intel Core Solo
 Intel Core Duo

 Intel Core 2 Duo
 Intel Core 2 Quad
 Intel Core i3
 Intel Core i5
 Intel Core i7
 Intel Core i9
 Intel Xeon



Tabel Sejarah Komputer

First Generation
(Mechanical/Electromechanical)

Calculators Antikythera mechanism, Difference 
engine, Norden bombsight

Programmable Devices Jacquard loom, Analytical engine, Harvard Mark 
I, Z3

Second Generation
(Vacuum Tubes)

Calculators Atanasoff–Berry Computer, IBM 604, UNIVAC 
60, UNIVAC 120

Programmable Devices

Colossus, ENIAC, Manchester Small-Scale 
Experimental Machine, EDSAC, Manchester 
Mark 1,Ferranti Pegasus, Ferranti 
Mercury, CSIRAC, EDVAC, UNIVAC I, IBM 
701, IBM 702, IBM 650, Z22

Third Generation 
(Discrete transistors and SSI, MSI, 

LSI Integrated circuits)

Mainframes IBM 7090, IBM 7080, IBM System/360, BUNCH

Minicomputer PDP-8, PDP-11, IBM System/32, IBM System/36

Fourth Generation
(VLSI integrated circuits)

Minicomputer VAX, IBM System i
4-bit microcomputer Intel 4004, Intel 4040

8-bit microcomputer Intel 8008, Intel 8080, Motorola 6800, Motorola 
6809, MOS Technology 6502, Zilog Z80

16-bit microcomputer Intel 8088, Zilog Z8000, WDC 65816/65802

32-bit microcomputer Intel 80386, Pentium, Motorola 68000, ARM 
architecture

64-bit microcomputer Alpha, MIPS, PA-RISC, PowerPC, SPARC, x86-
64

Embedded computer Intel 8048, Intel 8051

Personal computer

Desktop computer, Home computer, Laptop 
computer, Personal digital 
assistant (PDA), Portable computer, Tablet 
PC, Wearable computer

Theoretical / Experimental
Quantum computer, Chemical computer, DNA 
computing, Optical computer, Spintronics based 
computer



Generasi Kelima (awal 90)





Sistem Komputer



Sistem Komputer 
 Sistem adalah jaringan/koneksi dari elemen yang saling berhubungan,

membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan tujuan pokoknya
 Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk

menghasilkan informasi.
 Sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian:
 Hardware/HW (perangkat keras)

• merupakan peralatan yang membentuk fisik komputer
 Software/SW (perangkat lunak)

• merupakan program yang instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan 
data.

 Brainware/BW (pengguna komputer). 
• mengacu pada manusia yang mengoperasi-kan dan mengendaikan 

sistem komputer. 



 Firmware (FW)
 instruksi disimpan permanen dalam ROM

 Infoware (IW)
 User Manual, Help and Documentaion, SOP, TOP, Cyber Law



Penggolongan Komputer
 awalnya dilakukan berdasarkan besar memori yang digunakan 

sebagai penyimpan data pada komputer. 
 Komputer yang memiliki memori berupa RAM (Random access 

memory) atau ROM (Read Only Memory) antara 512 KB hingga 1 
MB disebut komputer mikro dan yang Iebih dan 1 MB disebut 
komputer mini. 

 Komputer dapat digolongkan berdasarkan kemampuan pengolahan 
data dan bentuk fisiknya:
 1. Mainframe (Superkomputer)
 2. Personal Computer (PC)
 3. Dedicate Computer
 4. Embedded Computer
 5. Komputer Portabel



Mainframe (Superkomputer)
Mainframe merupakan komputer yang memiliki ratusan atau ribuan 
unit prosesor sehingga kemampuannya sangat besar dan berukuran 
besar.  Biasanya, komputer semacam ini ditujukan untuk banyak 
pemakai (multiuser) dan dapat juga menjalankan program yang 
berbeda pada saat yang bersamaan (multitasking). 



Personal Computer (PC) / Microcomputer
adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ditujukan 
untuk satu pemakai (single user). Komputer ini terdiri atas 
monitor, keyboard, mouse, dan CPU (Central Processing 
Unit). 

 PC terbagi menjadi 2 jenis:
 Tower (menara) casing diletakkan dengan 

• posisi berdiri (vertikal). 

 Desktop merupakan komputer yang 
• memiliki casing diletakkan dengan 
• posisi tidur (horizontal)



Dedicated Computer
Dedicated Computer adalah 
komputer yang dibuat untuk tujuan 
tertentu saja, sebagai contoh: Video 
Game

Embedded Computer
 Embedded Computer adalah 

komputer yang berfungsi sebagai 
unit kontrol dan ditempatkan 
diperalatan yang membutuhkan 
pengendalian otomatis, sebagai 
contoh: Robot



 Komputer Portabel
Komputer Portabel adalah komputer yang berukuran lebih 
kecil dari PC sehingga mudah dibawa dan dipindahkan. 
Contoh: Notebook/Laptop, Palmtop/PDA

Notebook PDA (Personal Digital
Assistant)

Palmtop



Komputer Berdasarkan Data yang Diolah
 Komputer Analog
 Komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan 

keadaaan fisik, seperti : suhu, cuaca, jam analog, dan tekanan 
udara. Data yang dimasukkan dalam bentuk analog. Contohnya, 
komputer penghitung aliran BBM pada SPBU, komputer yang 
digunakan di rumah sakit untuk mengukur suhu dan kelembaban.

 Komputer Digital
 Komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan dalam 

kondisi benar dan salah dengan menggunakan bilangan binary. 
mengolah data kuantitatif, yaitu huruf, angka, kombinasi huruf dan 
angka, serta karakter-karakter khusus berdasarkan input dari 
pulsa elektronik. Data yang dimasukkan dalam bentuk digital. 
Contohnya : PC.



Komputer Berdasarkan Data yang Diolah
 Komputer Hibrid
 Komputer jenis ini merupakan hasil penggabungan sistem 

komputer analog dengan komputer digital. Komputer hibrid 
digunakan untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan, seperti 
: mengkaji keadaan cuaca, keadaan laut, prakiraan keadaan 
saham di bursa saham, dan masih banyak lagi.



Komputer Berdasarkan Penggunaannya
 Komputer untuk tujuan khusus (special purpose 

computer)
 Komputer yang dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang 

bersifat khusus, seperti komputer pada rumah sakit, komputer 
alat-alat kedokteran, dan komputer untuk pengatur rambu lalu 
lintas

 Komputer untuk tujuan umum (general purpose 
computer)
 Komputer yang dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang 

sifatnya umum agar dapat membantu aktivitas manusia dalam 
bekerja, contohnya Personal Computer (PC)


