
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRAL PROCESSING 

UNIT (CPU) 

 

Sirkuit elektronik di dalam komputer untuk menjalankan instruksi 

yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi 

aritmatika, logika, pengendalian, dan input/output dasar yang 

ditentukan oleh instruksi dalam program. 
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Pengertian CPU 

Motherboard 



 

 
 

 

 

 

Keterangan 

1. Socket Processor : Tempat  processor/CPU (Central Processing Unit) yang 

sering disebut dengan otak dari komputer. 

2. Socket RAM/Slot Memori : Untuk menempatkan RAM/Memasang RAM. 

3. North bridge : Sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data 

antara processor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. 

4. Southbridge : Sebutan bagi komponen pembantu Northbridge. 

5. PCI Express x16 : Untuk menempatkan VGA Card agar dapat menghasilkan 

output yang berkualitas. 

6. PCI x1 : Untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tunner 

dan sebagainya. 

7. Slot AGP : Untuk menempatkan VGA Card yang berjenis AGP. 

8. Slot PCI : Slot ekspansi dimana berbagai kartu plug in dapat dipasang 

beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan dan lain-lain. 

9. BIOS : Memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta 

pengaturan dari komponen komputer. 

10. CMOS Baterai :  CMOS (Complimentary Metal Oxide Semicondutor) yang 

berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras dan pengaturan 

lainnya khusus untuk komputer. 

11. Port SATA : Merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi 

terbaru. Digunakan untuk menghubungkan Harddisk dengan sistem 

komputer. 

12. Port IDE : antarmuka media penyimpanan berjenis ATA (sebelum generasi 

SATA). 

13. Port Floppy Disk : Untuk menghubungkan media penyimpanan yang bisa 

dicopot yaitu Disket/Floppy Disk. 

14. Port Power/ATX Power : Untuk menghubungkan konektor power dari 

power supply dengan motherboard. 

15. Back Panel : Kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing 

atau wadah komputer PC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

16. Port PS/2 Mouse : Untuk menghubungkan mouse dengan komputer/PC. 

17. Port PS/2 Keyboard : Untuk memasang keyboard. 

18. Port Paralel : Untuk memasang perifelar kecepatan rendah dengan lebar data 

8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. 

19. Port Serial : Untuk memasang perifelar kecepatan rendah dengan mode 

transfer data serial. Namun sekarang jarang digunakan 

20. Port SPDIF : Untuk menghubungkan komputer dengan perifelar audio. 

21. Port Firewire : Untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi 

seperti Audio capture atau streaming video. 

22. Port RJ45 : Untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. 

23. Port USB : Untuk antarmuka dengan perifelar atau peralatan eksternal 

generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. 

24. Port Audio : Untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti 

speaker, mikrofon, line-in dan line-out. 

 

 

Perbedaan Port, Socket dan Slot 

Port adalah lubang-lubang dibagian belakang motherboard 

tempat anda menancapkan kabel-kabel seperti kabel 

untuk monitor, kabel LAN, kabel USBdan lain 

sebagainya. 

Socket adalah tempat anda menancapkan processor (CPU) 

Slot adalah tempat anda menancapkan komponen seperti 

VGA card, soundcard dan memory dan lain sebagainya. 
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Front panel itu adalah sekumpulan para kabel yang berfungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian front  kabel, HDD, Reset, Power LED, dan Lain-

Lain. Kabel front panel sendiri memiliki fungsi sendiri-sendiri yaitu : 

 

1. Kabel HDD  

Berfungsi sebagai menyalakan lampu harddisk drive yang sedang bekerja. 

2. Kabel Power LED 

Untuk menghidupkan sebuah lampu power. 

3. Kabel Reset 

Menghubungkan sebuah tombol restart yang ada di chasing. Jadi, aktifitas kabel 

di komputer anda, kabel reset ini juga memiliki andil. 

4. Kabel Power SW 

Menghubungkan kabel power yang berada di chassing. fungsi dari kabel ini 

sangat vital. 
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Power Supply adalah perangkat di dalam perangkat CPU yang berperan untuk 

memberikan suplai daya/ pasokan listrik. 

 

Sesuai dengan pengertian power supply pada komputer, maka fungsi utamanya 

adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah 

menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer 

seperti motherboard, CD Room, Hardisk, dan komponen lainnya. 

 

 

AC : (Alternating Current) listrik yang besarnya dan arah 

arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik 

DC : (Direct Current) merupakan arus listrik searah. 

Kabel ATA : (Advanced Technology Attachment) adalah kabel 

konektor untuk memasangkan drive hardisk 

Kabel SATA : (Serial Advanced Technology Attachment)  adalah 

kabel konektor pengembangan dari model kabel 

konektor ATA dengan kata lain kabel konektor 

SATA merupakan jenis kabel konektor baru yang ada 

setelah kabel ATA 

Nirkabel : Tanpa Kabel 

VGA : Video Graphic Adapter  

GLOSARIUM 

Power Supply 


