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BAB II

TINJAUAN UMUM

PROGRAM KOMPUTER

A. Perkembangan Komputer di Dunia

Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak (software) yang memiliki kemampuan atau

digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan

mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program

yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan, disimpan, atau dikirim

melalui perangkat keluaran (output device). Komputer dari sejak awal

dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan

bentuk dan fungsinya. Dari segi bentuknya telah mengalami perubahan dari

yang semula berukuran sangat besar sampai saat ini telah ada yang berukuran

saku. Dari segi fungsinya yang semula hanya untuk melakukan operasi

perhitungan sampai saat ini dapat melakukan fungsi-fungsi pengolah kata,

penyimpan informasi, game pertunjukan, belanja elektronik, dan sebagainya.

Perkembangan komputer di dunia dapat diuraikan dalam beberapa

generasi, yaitu:

1. Generasi Pertama (1946-1959)

Komputer generasi pertama masih dibuat sangat sederhana dan

belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama
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belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Adapun cirri-

ciri dari komputer generasi pertama antara lain:17

a. Ukuran fisiknya besar
b. Kecepatan prosesnya lambat
c. Cepat panas
d. Membutuhkan listrik yang besar
e. Menggunakan tabung hampa udara
f. Memorinya menggunakan Magnetic Sore Storage
g. Masih menggunakan bahasa mesin
h. Menggunakan konsep stored program

Komputer elektronik digital pertama dirancang oleh John V.

Atanasoff pada tahun 1937.18 Pada saat itu perkembangan komputer

didorong oleh keadaan perang dunia II dimana militer sangat

membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, dan akurat

untuk keperluan perang. Atas kondisi tersebut maka berkembanglah

gagasan-gagasan untuk mengembangkan teknologi komputer baik

hardware maupun software.

Pada rentang tahun tersebut banyak produsen komputer di Amerika

telah membuat berbagai komputer generasi pertama ini. Namun untuk

keperluan bisnis yang pertama membuatnya adalah UNIVAC I dari

Smithsonian pada tahun 1951, kemudian diikuti oleh Bendix G-15, dan

IBM 65019

2. Komputer Generasi Kedua (1954-1959) – Transistor

Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan

dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan

17 Agung Setiawan, Pengantar Sistem Komputer (Bandung: Informatika, 2007) h.4
18 Janner Simarmata, Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi, (Yogyakarta: Andi,

2006) h. 19
19 Ibid., h. 23
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bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Pada

1948, ada alat yang disebut transistor. Alat ini mempengaruhi

perkembangan komputer. Pada awal 1960-an, muncullah komputer

generasi kedua yang digunakan di bidang bisnis, universitas, dan

pemerintahan. Penggunaan komputer di berbagai bidang ini sukses.

Semua komputer di generasi ini menggunakan transistor.

Cirri-ciri komputer generasi kedua adalah sebagai berikut:20

a. Komponen telah menggunakan transistor
b. Ukuran fisiknya lebih kecil
c. Kecepatan prosesnya lebih cepat
d. Tidak cepat panas
e. Membutuhkan listrik lebih sedikit
f. Memori yang digunakan lebih besar
g. Telah menggunakan bahasa tingkat tinggi
h. Sudah dapat digunakan untuk real time (informasi yang

dibutuhkan dapat dihasilkan dengan sekejap) dan time sharing
(komputer digunakan bersama-sama dan komputer dapat
membagi waktu untuk tiap-tiap pemakai)

Komputer generasi kedua ini telah dipergunakan untuk tujuan

bisnis diantaranya yang diperkenalkan oleh produsennya antara lain:21

a. Pada tahun 1955, IBM memperkenalkan komputer bisnis 702

b. Pada tahun 1956, Bendix G-15A rancangan Harry Huskey dari

NBS

3. Komputer Generasi Ketiga (1965-1970)

Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa

komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampian dari

komputer tersebut. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari

20 Agung Setiawan, Lok.Cit
21 Janner Simarmata, Op.Cit., h.27
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komputer generasi ini adalah digunakannya IC (integrated Circuit)

atau yang disebut chip. Seorang insinyur dari Texas Instrument

bernama Jack Kilby yang telah mengembangkan IC pada 1958.22

Hasilnya para ilmuan sukses memasukkan lebih banyak komponen ke

dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hal ini membuat

komputer menjadi semakin kecil.

Komputer generasi ketiga mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:23

a. Komponen telah menggunakan IC (Integrated Circuit)
b. Kecepatan prosesnya lebih cepat
c. Membutuhkan listrik lebih hemat
d. Memori yang digunakan lebih besar, dapat menyimpan sampai

ratusan ribu karakter
e. Telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random

access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar.
f. Dapat digunakan untuk multi processing dan multi

programming
g. Telah dibuatnya alah input-output dengan menggunakan visual

display terminal yang dapat menampilkan grafik, dapat
menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakannya alat
pembaca tinta magnetic MICR (Magnetic Ink Character
Reader)

4. Komputer Generasi Keempat (1971-Sekarang) – Processor Mickro

Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari

komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan

menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan, yang dalam komputer

generasi ketiga belum dapat digabungkan.24 Pada tahun 1971 Gilbert

22 Michael Putra, “Sejarah Perkembangan Komputer Generasi Pertama Sampai Kelima”,
artikel diakses pada 14 November 2013 dari http://www.perkembanganteknologi.com/52-sejarah-
perkembangan-komputer.html

23 Agung Setiawan, Op.Cit., h.5
24 Ibid., h.6
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Hyatt di Micro Komputer Co., mematenkan Microprosesor.25 Pada

tahun yang sama IBM memperkenalkan memory disk 8 inch pertama

yang kemudian dikenal dengan floppy disk. Dengan penemuan

teknologi LSI (Large Scale Integration) dan VLSI (Very Large Scale

Integration) yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan

penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam 1 buah chip,

maka perkembangan teknologi komputer menjadi semakin pesat.

Komputer generasi keempat mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:26

a. Telah menggunakan LSI (Large Scale Integration), yaitu
penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah
chip.

b. LSI dikembangkan menjadi VLSI (Very Large Scale
Integration) yang dapat memuat 150.000 transistor yang
dipadatkan.

c. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang memuat
rangkaian-rangkaian terpadu.

B. Software Komputer

Software (Perangkat Lunak) adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan

dari sebuah komputer. Tanpa adanya suatu perangkat lunak yang terpasang

pada komputer, sebuah komputer hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa

melakukan fungsi apapun. Dalam arti sempit perangkat lunak adalah program

yang dijalankan di suatu pemroses. Perangkat lunak adalah program-program

komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan

yang dikehendaki yang ditulis dengan bahasa khusus yang hanya dimengerti

25 Janner Simarmata, Op.Cit., h.34
26 Agung Setiawan, Lok.Cit
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oleh komputer.27 UUHC 2002 memberikan definisi mengenai program

kompter, yaitu:

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam
bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila
digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus
atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan untuk
merancang instruksi-instruksi tersebut.28

Suatu perangkat lunak merupakan suatu karya yang dibuat dengan

sistematis dan penuh perancangan. Perangkat lunak adalah produk yang

dirancang dan dibangun lewat aktivitas-aktivitas rekayasa perangkat lunak

yang berdisiplin dan sistematis agar dapat dihandalkan untuk mendukung

aktivitas manusia sehari-hari.29 Oleh karena perancangan yang sistematis dan

berdisiplin maka hasil akhir dari suatu proses perancangan program komputer

tidak sama dengan hasil kegiatan kerajinan yang hasil akhirnya sulit

diprediksi.

Menurut Janner Simarmata perangkat lunak terdiri dari dua jenis,

yaitu perangkat lunak sistem (sistem software) dan perangkat lunak aplikasi

(application software)30. Perangkat lunak sistem adalah kumpulan program

untuk melayani program-program lain.31 Perangkat lunak sistem adalah

nyawa dari sebuah komputer. Perangkat lunak sistem biasanya telah

disiapkan oleh pembuat perangkat keras, atau perusahaan yang memang

mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak. Ada tiga jenis dasar

27 Janner Simarmata, Op.Cit., h.99
28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 8
29 Bambang Haryanto, Dasar Informatika & Ilmu Komputer Disertai Aksi-aksi Praktis

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h.44
30 Janner Simarmata, Lok.,Cit.
31 Bambang Haryanto, Lok.Cit.
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perangkat lunak sistem, yaitu sistem operasi (operating system), program

utilitas dan penerjemah bahasa komputer (language translator).

Sistem operasi (operating system) adalah software yang berfungsi

untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer

sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi.32 Contoh sistem

operasi adalah DOS, Unix, Linux, OS/2, Windows, Mac Os, dan lain-lain.

Perkembangan pesat program sistem operasi terjadi pada tahun 1980-an. Pada

era tersebut diciptakanlah program Windows 3.1 oleh Bill Gates dibawah

naungan perusahaan Microsoft Corporation dan terus dikembangkan hingga

saat ini muncullah versi terbaru dari windows.

Program utulitas berfungsi membantu atau mengisi

kekurangan/kelemahan sistem operasi, misalya PC Tool dapat melakukan

perintah format sebagaimana DOS,  tetapi PC Tool mampu memberikan

keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Yang

termasuk kedalam program utilitas antara lain program antivirus, spyware,

pengkompres file, CD/DVD burning dan lain sebagainya.

C. Hardware Komputer

Hardware (Perangkat keras) yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang

menjalankan sistem komputer.33 Perangkat keras komputer terdiri dari tiga

bagian, yaitu input device, process device, dan output device.

a. Input device

32 Janner Simarmata, Op.Cit., h.100
33 Agung Setiawan, Op.Cit., h.16
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Input device atau perangkat masukan digunakan untuk pemasukan

data yang akan diproses. Beberapa perangkat masukan yang umum

digunakan pada suatu komputer adalah keyboard, mouse, joystick,

touch screen, voice recognition, dan lain-lain.

b. Process device

Process device atau perangkat pemroses digunakan untuk

memroses data yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan.

Perangkat pemroses juga digunakan untk menerima masukan serta

meneruskan hasil pemrosesan data tersebut keperangkat keluaran, pada

dasarnya bagian inilah yang disebut “otak” komputer. Alat ini disebut

CPU (Central Processing Unit)

c. Output device

Output device atau perangkat keluaran digunakan untk

menampilkan hasil pemrosesan yang dikerjakan oleh prosessor hasil

tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tercetak (hard copy) maupun

pada layar monitor.


