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BAB

1

SEJARAH
KOMPUTER

A. Definisi Komputer
Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda
untuk orang yang berbeda. Istilah komputer (computer)
diambil dari bahasa Latin Computare yang berarti menghitung
(to compute atau reckon). Berikut ini ada beberapa definisi
tentang komputer yang disajikan oleh beberapa para ahli :
Menurut Sujatmiko (2012:156) komputer adalah mesin
yang dapat mengolah datadigital dengan mengikuti
serangkaian perintah atau program.
Menurut Sutanta (2011:01) komputer berasal dari bahasa
latin, yaitu komputareyang berarti menghitung (to
compute/to reckon).
Sedangkan pengertian komputer menurut Jogiyanto
(2006:2) komputer adalah alat elektronik yang menerima
inputdata, mengolah data, dan memberikan informasi
dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di
memori komputer (stored program) dan menyimpan
program dan hasil pengolahan yang bekerja secara
otomatis.Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa
komputer adalah alatelektronik yang dapat menghitung
ataumengolah
data
dengan
mengikutiserangkaian
perintah.
Menurut Gordon B Davis (2010:64) komputer adalah alat
yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur
yang telah dirumuskan. Kata komputer semula
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SISTEM DAN
ARSITEKTUR
KOMPUTER

A. Pegertian Sistem Komputer
Sistem komputer merupakan kumpulan komponen yang
saling berhubungan satu sama lain, sehingga memungkinkan
komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama
lain untuk melakukan tugas yang telah di instruksikan oleh
pengguna atau brainware.
Secara umum komponen pada sistem komputer dibagi
menjadi tiga yaitu Hardware, Software & Brainware. Ketiga
komponen tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam
mengelola sebuah data. Ketiga komponen ini bekerja secara
bersamaan dan apabila salah satu dari komponen tersebut
hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja
sebagaimana mestinya.

Gambar 5. Komponen Utama Sistem Komputer
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DAMPAK
PENGGUNAAN
KOMPUTER

A. Penggunaan Komputer Dalam Kehidupan Manusia
Komputer digunakan secara meluas dalam berbagai
aktivitas di kehidupan manusia/masyarakat seperti :
1. Bidang Perbankan
Didalam Bank, komputer digunakan sebagai Sistem
Uang Elektronik (menggunakan ATM, Kartu Kredit, Debit
Card, dll) untuk menyimpan data, memproses transaksi dan
pembayaran tagihan secara on-line.
2. Bidang Perdagangan
Komputer sangat membantu untuk memproses data
dalam jumlah yang banyak seperti di tempat-tempat
perbelanjaan untuk menyimpan hasil transaksi yang terjadi,
inventaris persediaan (stock) barang, pembuatan laporan
keuangan, faktur, surat-surat, dokumen dan lain- lain.
Selain tunai pembayaran juga dapat dilakukan secara
elektronik dengan menggunakan credit card atau debit card.
3. Bidang Perindustrian
Komputer digunakan di dalam bidang industri (CAM
– Computer Aided Manufacturing) untuk menghasilkan
produktivitas kinerja yang tinggi, mengurangkan biaya dan
menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Misalnya,
robot diciptakan untuk menjalankan semua kerja dengan
mengikuti arahan yang diberikan melalui komputer seperti
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USER
INTERFACE

A. Pengertian User Interface
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian user
interface, diantaranya adalah:
1 Menurut Lastiansah (2012) user interface adalah cara
program dan pengguna untuk saling berinteraksi. Untuk
membuat interaksi antara program dan user bisa berjalan
dengan baik maka dirancanglah user interface.
2 Menurut Susanto (2011) User Interface (UI) merupakan
suatu sistem yang merupakan bagian terpenting dari setiap
program, karena menentukan seberapa mudah program
tersebut menberikan respon atau timbal balik dari yang
diperintahkan pengguna
3 Menurut Setiawan (2019) Jika didefinisikan secara
sederhana User Interface adalah penghubung atau mediator
antara komputer dan manusia atau user komputer
agarhubungan antara perangkat komputer dengan user
dapat terjalin. User interfacesangat berperan penting dalam
dunia komputer karena dengan adanya userinterface maka
kemudahan user dalam mengoperasikan suatu perangkat
komputermenjadi lebih mudah.Dalam perkembangannya
user interface (UI) mengalami perkembangankearah yang
lebih baik, dimana UI diciptakan untuk semakin dekat
dengan carayang lebih membuat manusia mudah dan
masuk akal dalam mengoperasikankomputer.
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PERKEMBANGAN
TREND TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM
BISNIS

Perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari
masalah komputer. Alat bantu ini sudah digunakan dalam
berbagai aktifitas, bahkan sampai pada kehidupan rumah tangga.
Penggunaan komputer yang dikenal dengan PC (personal
computer) telah mencapai penetrasi sosial yang tinggi seperti
halnya telepon, televisi, dan alat elektronik lainnya. Adanya
penggunaan komputer di berbagai bidang menyebabkan
terjadinya berbagai perubahan, seperti pencatatan tenaga kerja
digantikan sistem database, mesin ketik digantikan dengan word
processor, mesin hitung digantikan oleh progam Lotus atau Exel,
dan perubahan-perubahan lainnya.
Teknologi komputer mengalami perkembangan yang
dramatik sejak digunakan pertama kali untuk kepentingan bisnis.
Dampak perkembangan dari teknologi komputer dan otomasi
kantor yang dapat dilihat dari sisi kemampuannya untuk
mengubah peran teknologi komputer yang semula diternpatkan
sebagai pendukung pekerjaan kantor (back-office support) menjadi
aspek sentral dari strategi organisasi untuk memperoleh
keunggulan bersaing.
A. Definisi Perkembangan Teknologi Bisnis
Perkembangan Teknologi Bisnis begitu pesat masuk
kedalam ruang lingkup masyarakat didukung dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan
sehingga
mampu
menciptakan alat komunasi yang dapat mempermudah

54

BAB

6

KEJAHATAN DAN
KEAMANAN
KOMPUTER

A. Kejahatan Komputer
Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum
yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai
sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk
memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan
pihak lain. Secara ringkas kejahatan komputer didefinisikan
sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan
penggunakan teknologi komputer yang canggih (Wisnubroto,
1999). Kejahatan dunia maya secara teknis dikelompokkan
menjadi kejahatan langsung (online crime), semi-online crime
dan cybercrime. Dalam prakteknya kejahatan dunia maya ini
dikelompokkan menjadi :
1. Illegal Access (Akses Tanpa Ijin ke Sistem Komputer)
Tanpa hak dan dengan sengaja mengakses secara
tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer,
dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau
maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan
sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem
komputer lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis
kejahatan ini yang sangat sering terjadi.
2. Illegal Contents (Konten Tidak Sah)
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau
informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar,
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DAMPAK
KOMPUTER DAN
HUBUNGAN SOSIAL

A. Dampak Komputer Bagi Kehidupan
Teknologi sengaja diciptakan dan dikembangkan oleh
manusia guna mempermudah setiap pekerjaan. Perkembangan
teknologi nyatanya memang sangat bermanfaat bagi
kehidupan. Salah satu teknologi yang paling bermanfaat dalam
kehidupan adalah komputer. Teknologi komputer hampir
digunakan dalam semua aspek kehidupan.
Di era globalisasi seperti saat ini teknologi komputer
bukanlah hal asing lagi bagi kita. Perkembangan teknologi
yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap dunia
pendidikan. Institusi pendidikan yang tidak menerapkan
teknologi khususnya komputer ini akan kalah bersaing.
Penggunaan komputer pada sekolah-sekolah merupakan satu
contoh sekolah untuk meningkatkan kualitas institusinya,
karena dengan alat tersebut sebuah sekolah dapat
meningkatkan akses, mempercepat proses dan mengurangi
administrasi birokrasi konvensional.Dengan perkembangan
teknologi yang begitu pesat inilah ternyata cukup
mempengaruhi tatanan kehidupan manusia di semua sektor.
Kemajuan teknologi komputer membuat aktivitas
menjadi serba cepat serta menjadikan dunia seperti tanpa batas.
Berbagai jenis informasi dapat diakses dengan cepat dan
akurat. Gelombang perubahan yang mengguncangkan ini telah
memaksa sektor pendidikan untuk memikirkan kembali segala
sesuatu yang selama ini kita pahami tentang pembelajaran,
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KEMAJUAN
TEKNOLOGI

A. Konsep Teknologi
Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep
teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa pra sejarah,
hanya mengenal teknologi sebagai alat bantunya dalam
mencari makan, alat bantu dalam berburu, serta mengolah
makanan. Alat bantu yang mereka gunakan sangatlah
sederhana, terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan
sederhana lain yang mudah mereka jumpai di alam bebas.
Misalnya untuk membuat perapian, ia memanfaatkan bebatuan
yang dapat memunculkan percikan api.
Pada awalnya teknologi berkembang secara lambat.
Namun seiring dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan
peradaban manusia perkembangan teknologi berkembang
dengan cepat. Semakin maju kebudayaannya, semakin
berkembang teknologinya karena teknologi merupakan
perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat
(Adib, 2011, p.254).
Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani,
yaitu “tecnologia” yang berarti pembahasan sistematik
mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki
akar kata “techne” dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (art),
atau kerajinan (craft). Dari makna harfiah tersebut, teknologi
dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni
memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya.
Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan
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