
BAB III 
PERANGKAT KERAS PEMROSESAN 

 
 
 
Fungsi perangkat keras pemrosesan adalah untuk menemu-balik (retrieve) dan 
menjalankan (execute) instruksi-instruksi (software) yang diberikan kepada komputer. 
Pemrosesan dapat terdiri dari pelaksanaan perhitungan dan kegiatan logis lainnya, 
seperti membandingkan. Komponen perangkat keras pemrosesan yang paling penting 
adalah central processing unit (CPU) dan memori utama (main memory). CPU atau 
prosesor adalah otak komputer. CPU membaca dan menginterpretasikan perangkat 
lunak serta mengkoordinasikan kegiatan pemrosesan yang sedang berlangsung.  
 
Jenis Sistem Komputer 
 
Komputer dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis ukuran: kecil, menengah, besar, 
dan sangat besar, sebagai berikut:  

 Komputer mikro (microcomputer) (PC dan workstation) 
 Komputer mini (Minicomputer) 
 Komputer kerangka besar (mainframe) 
 Komputer super (supercomputer) 

Selain itu, terdapat juga kategori komputer server dan server farms. 
 

Komputer mikro: PC 
Komputer mikro adalah jenis komputer kecil yang dapat diletakkan di atas meja kerja, 
atau mudah dipindahkan. Biasanya digunakan sebagai terminal yang terhubung ke 
dalam sistem komputer besar (network). Termasuk dalam jenis ini adalah desktop, 
workstation, floorstanding (tower), laptop, notebook, subnotebook, pocket PC, dan pen 
PC. 

 



Gambar-3.1: Komputer Mikro/PC 

Komputer mikro: Workstation 
Merupakan komputer desktop, namun memiliki kemampuan yang lebih besar 
dibandingkan dengan PC terutama untuk pengolahan matematis dan grafis. Digunakan 
untuk scientific, engineering, dan desain yang membutuhkan kemampuan grafis dan 
komputasi yang lebih besar. 
 

Komputer mini 
Komputer yang memiliki daya menengah dan lebih murah dibandingkan dengan 
mainframe. Dapat digunakan sebagai workstation atau terhubung dalam jaringan untuk 
melayani ratusan terminal dan banyak pengguna. Banyak digunakan pada dunia bisnis, 
universitas, pabrik laboratorium riset, atau sebagai server. 
 

 
 

Gambar-3.2: Komputer Mini 
 
Komputer kerangka besar  
Komputer kategori besar untuk menangani pengolahan data dalam jumlah yang sangat 
besar dan kompleks. Digunakan pada bisnis besar, militer dan scientific. 
 



   
 

Gambar-3.3: Komputer Kerangka Besar 

Komputer super 
Komputer kategori sangat besar, memiliki daya guna yang bisa mengerjakan komputasi 
kompleks dengan sangat cepat. Contoh: IBM RS/6000 SP, memiliki 2.000 prosesor. 
 

 
 

Gambar-3.4: Komputer Super 
 

Server 
Komputer yang dioptimalkan secara khusus untuk menyediakan perangkat lunak dan 
sumber daya lain untuk komputer lain melalui suatu jaringan. Memiliki kapasitas memori 
dan penyimpanan data yang besar. 
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Server Farm 
Sekelompok besar server yang dikelola oleh vendor komersial, disediakan untuk 
pelanggan untuk menjalankan e-commerce dan aktifitas lain yang memerlukan server 
dengan berkemampuan besar. Seperti vendor komersial IBM. 
 

 
 

Gambar-3.5: Server dan Server Farm 
 
CPU dan Memori Utama 
 

CPU 
Central processing unit (CPU) terdiri dari unit kontrol dan unit aritmatik/logik. Memori 
utama menangani data di dalam media penyimpanan sementara, kapasitasnya 
bervariasi tergantung jenis komputernya 
 
CPU menjalankan perintah/instruksi yang terdapat pada perangkat lunak untuk 
memanipulasi data menjadi informasi. CPU terdiri dari Control Unit (CU) dan  
Arithmatic/Logic Unit (ALU). CU memberitahu bagian lain dari sistem komputer 
bagaimana melaksanakan instruksi yang terdapat di dalam program. ALU melakukan 
operasi aritmetik dan logik dan mengontrol kecepatan semua operasi tersebut.  
 
Operasi aritmetik termasuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 
Operasi logik termasuk membandingkan dua data untuk melihat apakah sama (=), lebih 
besar (>), atau lebih kecil (<) atau kombinasi > dan =   atau < dan =. 
 

Memori Utama 
Memori utama dikenal juga sebagai memori, tempat penyimpanan utama, memori 
internal, atau RAM (random access memory) yang berfungsi sebagai media 
penyimpanan. Ada tiga tugas yang dapat dikerjakan: (1) menangani pemrosesan data, 



(2) menangani instrusksi-instruksi (program) untuk memroses data, dan (3) menangani 
data yang sudah diproses (menjadi informasi) dan siap untuk dikirimkan ke perangkat 
keluaran atau perangkat penyimpanan. 
 

 
 

Gambar-3.6: CPU dan Memori Utama 
 
 

Siklus Mesin 
 Mengambil data dari memori utama 
 Membaca instruksi 
 Melaksanakan instruksi 
 Menyimpan hasil proses pada memori utama 
 

 



 
 

Gambar-3.7: Siklus Mesin 

Kecepatan Proses 
• Milliseconds: 1.000 per detik 
• Microseconds (microcomputer): 1 juta per detik 
• Nanoseconds (mainframe): 1 milyar per detik 
• Picoseconds: 1 trilyun per detik 

 
MIPS (million of instructions per seconds) 

• Prosesor PC melakukan 54 juta perintah per detik (54 MIPS) 
• Prosesor mainframe: 240 juta perintah per detik (254 MIPS) 

 
Flop (floating-point operations per seconds), megaflops – jutaan operasi flop per detik. 
Prosesor supercomputer mampu melakukan 5.200 megaflops. 
 
 

Penyajian Data dan Program 
 

Sistem Biner 
Contoh penyajian sistem biner (binary) untuk 
huruf-huruf: H-E-R-O 
 
H = 01001000 
E = 01000101 
R = 01010010 
O = 01001111 
 



0 = off, bit-0 
1 = on, bit-1 
 
bit = binary digit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar-3.8: Sistem Biner 
 

Ukuran Kapasitas 
 1 byte = 8 bit merepresentasikan satu karakter, digit, atau nilai 
 1 kilobyte (K, KB) = kira-kira 1.000 byte (tepatnya: 1024 bytes) 
 1 megabyte (M, MB) = 1 juta byte (1.048.576 bytes) 
 1 gigabyte (G, GB) = 1 milyar byte (1.073.741.824 bytes) 
 1 terabyte (T, TB) = 1 trilyun byte ( 1.009,511,627,776 bytes) 

 

Skema Pengkodean Biner 
ASCII-8 dibaca “as-key”, singkatan: American Standard Code for Information 
Interchange.  EBCDIC dibaca “eb-see-dick”, singkatan Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code populer untuk IBM. 



 

 
 

Gambar-3.9: Perbandingan Skema ASCII dan EBCDIC 
 

Parity Bit (Check Bit) 
Parity bit disebut juga check bit adalah suatu bit ekstra berkaitan dengan akhir suatu 
byte untuk tujuan memeriksa keakurasian. 
 

 
 

Gambar-3.10: Parity Bit (Check Bit) 
 
 



Unit Sistem 
 
Sebuah unit sistem berisikan komponen elektronik seperti: Power supply, Motherboard, 
CPU, Chip prosesor khusus, System clock, Chip RAM, Chip ROM, Bentuk lain memory 
cache, VRAM, flash, Slot ekspansi, Bus line, Ports, Slot dan kartu PCMCIA. 
 

 
 

Gambar-3.11: Unit Sistem IBM dan Macintosh 
 

 
 

Gambar-3.12: Unit Sistem Bagian Dalam 



 

 
 

Gambar-3.13: Motherboard  
(CPU atau Microprocessor, RAM, Slot/Soket Ekspansi) 

 

 
 

Gambar-3.14: Contoh Sistem Komputer Mikro dan Chip yang Digunakan  
 



 
 

Gambar-3.15: Jenis RAM  
 

   

 
 

Gambar-3.16: Port IBM dan Macintosh 



Port 
Suatu port adalah soket yang berada di luar unit sistem untuk menghubungkan ke 
board ekspansi di dalam unit sistem. Suatu port  dengan sebuah kabel dapat 
dikoneksikan dengan perangkat peripheral lainnya, seperti monitor, printer, atau 
modem, sehingga dapat berkomunikasi dengan sistem komputer. Port dapat dibedakan 
ke dalam lima jenis yaitu sebagai berikut: 

 Parallel Port: transmit 8 bit secara simultan, digunakan terutama untuk printer 
 Serial Port: transmisi bit satu per satu, digunakan untuk komunikasi 
 Video Adaptor Port: digunakan untuk monitor 
 SCSI (scuzzy) Port, digunakan untuk hard disk, CD-ROM, dan lain-lain  
 Game Port, digunakan untuk Joystick 

 
 

 
 

Gambar-3.17: PCMCIA atau PC Cards 
 


