
 

 

 

 

  

 

SEJARAH KOMPUTER 

 

Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang 

menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan 

sekumpulan instruksi (program) untuk menghasilkan hasil sebagai 

output. 

 

• Data Input (Data Entry) 

Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima 

melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. 

 

• Pengolahan data 

Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam 

data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan 

menghasilkan output yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, 

video, grafik, dan lainnya. 

 

• Penyimpanan data 

Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan 

yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. 

Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan 

digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer 

maupun memori eksternal. 

 

• Keluaran data 

Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh 

pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu 

sebagai file audio, hardcopy ke kertas, dicetak sebagai 3D model dan lain-lain. 

 

OLEH : IRVAN M PUTRA, S.Pd 

Pengertian Komputer 

Istilah "komputer" 

berasal dari kata latin 

"computare" yang 

artinya menghitung. 

 

Fungsi Komputer 



 

 

 

 

 

 

 

SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER 

• Komputer Generasi  I (1946-1959) 

 
• Komponen menggunakan tabung hampa 

• Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin 

• Sudah menggunakan konsep stored program 

• Ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanan kecil, cepat panas, membutuhkan daya listrik 

yang besar 

• Proses operasinya sangat lambat 

 

• Komputer Generasi  II (1959-1964) 

 
• Komponen menggunakan transistor 

• Program menggunakan bahasa aras tinggi 

• Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi I dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil 

• Sudah menggunakan memori sekunder seperti: magnetik tape yang berbentuk removable disk 

• Kecepatannya operasi mendekati jutaan operasi perdetik 

 



 

 

 

 

 

 

• Komputer Generasi  III (1964-1970) 

 
• Komponen menggunakan IC (Integrated Circuit) 

• Program menggunakan bahasa aras tinggi 

• Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi II dan membutuhkan daya listrik yang lebih 

hemat 

• Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access 

• Kecepatannya dari jutaan operasi perdetik.  

• Multiprocessing dan multiprogramming 

 

• Komputer Generasi  IV (1970 - 1982) 

 
• Komponen menggunakan LSI IC (Integrated Circuit) 

• Program menggunakan bahasa aras tinggi 

• Ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data dan keperluan-2 khusus 

• Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access 

• Kecepatannya dari mega hingga nano operasi perdetik.  

• Multiprocessing, alat input outputnya sudah berbasis grafik 

• Kemampuan komunikasi data antar komputer 

• Harga semakin murah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer Generasi  V (1982 - ?) 

• Kecepatannya operasi bukan isu utama lagi 

• Graphical User Interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari OS 

dan sebagian besar aplikasi 

• Bahasa pemrograman berorientasi obyek 

• Pengolahan data bersifat terdistribusi/tersebar 

• Masih terus berkembang… 

 

 

Input  : Masukan 

Multiprocessing  : Dapat melakukan proses yang banyak dalam waktu 

persamaan 

Multiprograming  : Dapat memasang banyak program 

Output  : Keluaran 

Storage  : Penyimpanan 

Transistor  : Komponen elektronika yang ditemukan di berbagai 

rangkaian dan digunakan sebagai saklar, penguat 

sinyal, osilator, modulator dan sebagainya. 

GLOSARIUM 


