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Perangkat Komputer (HARDWARE) 

1. Komputer berasal dari bahasa latin computare yang mengandung 

arti menghitung (to compute). Istilah komputer memiliki arti yang 

luas dan berbeda bagi setiap orang (para ahli) 

2. Sistem komputer(Computer System) terdiri dari hardware, 

software dan brainware. 

3. Ketiga diatas harus saling berhubungan dalam satu kesatuan untuk 

memberikan manfaat dan fungsi, hardware dan brainware tidak 

bermanfaat sebagai suatu sistem kalau tidak ada software demikian 

sebaliknya. 

4. Hardware (perangkat keras) adalah  perangkat  komputer secara 

fisik yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi 

tertentu, contoh hardware adalah : keyboard, mouse, monitor, 

hardisk, RAM, dll 

5. Hardware terdiri dari Alat input (input Device), alat proses, dan 

Alat Output 

• Alat input Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat 

untuk memasukan data atau perintah ke dalam komputer.  Contoh : 

Keyboard, Mouse, scanner, microphone, Digitall camera/webcam. 

• Alat Proses : CPU (Central Processing Unit), RAM (Random 

Access Memori), motherboard. 

• Alat Output : Monitor (berupa tampilan yang bisa langsung 

dilihat dilayar), Printer / Plotter (hasil berupa cetakan pada 

kertas / media lainnya), Speaker (hasil berupa suara) 

6. Software (perangkat lunak) adalah program yang berisi instruksi / 

perintah untuk melakukan pengolahan data 



7. software (perangkat lunak) dibagi dua yaitu : Perangkat lunak 

aplikasi dan perangkat lunak sistem 

8. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi 3 yaitu :  

• Bahasa Pemrograman (ex : BASIC, COBOL, C++, FORTRAN),  

• Sistem operasi (ex : DOS, Windows XP, Windows Vista, Apple 

System, UBUNTU (dan keluarga Linux lainnya). 

• Utility (ex: Program partisi(membagi) hardisk, pendeteksi 

komponen-komponen komputer, antivirus) 

9.  Brainware adalah manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan 

sistem komputer. 

10. Storage (media penyimpanan data), (ex : Harddisk, disket, Flash 

disk) 

11. Program aplikasi :  

• Aplikasi Office diantaranya : Microsoft word, power point, 

excel, outlook , access 

• Aplikasi multimedia : Window media player, winamp, power DVD 

dll 

• Aplikasi Design Grafis : Photoshop, Corel Draw, Freehand, 

Inscape, 3D max, Gimp, dll 

• Aplikasi Internet : Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera) Yahoo Messenger (Chatting), Download Manager, dll. 
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