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BAB l
GAMBARAN UMUM
Hampis seluruli aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi,
kliususnya teknologi komputcr. Dapat dilihat bahwa untuk nienuliskan suatu dokumcn,
orang cenderung sudah meninggalkan mcsin ketik manual dan sudah digantikan pcrannya
oleli komputer. Kasir di suatu pcrtokoan bcsar (st~pcrnt~rket)
sudali menggunakan
peralatan otomatis berupa komputer yang didisain khusus untuk keperluan ~ t u ,
Kunipulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengarkan melalui media kasct atau
piringan hitam, saat ini sudah rnulai dikemas dalam bentuk cc~rtpuctdisk (CD) yang dapat
didengarkan dengan menggunakan komputer mtrltitrtedia. Belunl lagi perkcmbangan
teknologi koniputer di bidang kesehatan yang maju sangat pesat untuk menibantu
d i a ~ n o s apenyakit dan proses penyembuahnya. Dan masili banyak lagi biuang-bidang
kchidupan manusia yang saat ini sudah menggunakan peralatan komputer, tcrutama
dengan berkenlbangnya teknologi informasi dan koniunikasi (ICT = Iiljbrnlcrtiorl cr11tl
Cotrtrli~irlicutiorl Tech~zology) yang ditandai dengan niakin maraknya pemanfaatan
jaringan komputer, baik lokal maupun globaI.

APAKAII K o h l YUTER I'I'U?

Istila11 komputer mempunyai arti yang luas dan berbcda bagi setiap orang. Istilali
homputer (rc,n~pliter-)
diambil dari baliasa Latin conlpzit(rr.c yang bcrarti rncngliitung (to
c u ~ ~ ~ p tatau
l t c to reckon). Menurut Blissmer (1985), komputcr adalah suntu alat
e l ~ k t r o ~ ~yang
i k manipu niclakukan beberapa tugas, y3itu menerima input, niemproses
input scsuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan pcrintah-perintah dan hasil
pengolahannya, serta inenyediakan output daIanl bentuk informasi. Sedangkan menurut
Sanders (1 985), komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat
dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otoniatis menerinia dan
mcnyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksiinstruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Dan masih banyak lagi alili yang
mencoba mendefinisikan secara berbeda tentang komputer. Namun, pada intinya dapat
disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima
input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang
tersinipan di menlori komputer, dapat rnenyimpan program dan hasil pengolalian, serta
bckerja sccara otomatis.
Dari definisi tersebut terdapat tiga istilah penting, yaitu input (data), pengolahan data, dan
informasi (output). Pengolahan data dengan nienggcnakan koniputcr dikcnal dcngan
nama pcngolahan data elektronik (PDE) atau elecronic data processing (EDP). Data
adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta), dapat bcrupa
angka-angka, liuruf, sinlbol-sinibol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masili
belurn dapat bcrccrita banyak sehingga perlu diolali Icbili lari-iut.
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Pe~~golalian
data merupakii~isuatu proses nianipulasi d a r ~data ke dalanl bentuk yang
lebrh berguna dan l e b ~ h be rat^. yaitu berupa suatu inform as^. Dengan demikian,
infonnasi adalall hasil dari suatii kegiatan pcngolallan data yang membetikan bcntuk
yang Icbi'n bernlakna dari suatu fakta. Ole11 karena itu, pengolahan data elektronik adalah
proses nlanipulasi dari data kc dalam bentuk yang lebih bermakna berupa suatu informasi
dengan nienggunakan suatu alat elektronik, yaitu konlputer. Secara garis besar, proses
pengolahan data dapat digambarkan sebagai berikut:

SISTERl KOMPUTER
Supaya komputer dapat digunakan untuk mengoiah data, maka
harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem
komputer. Secara umum, sisfem terdiri dari eiemen-eiemen yang
saiing
berhubungan
membenfuk
satu
kesafuan
unfuk
meiaksanakan suatu fujuan pokok dari sisfem tersebuf.
Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mcngolah data untuk nlenghasilkan infornlasi
scliingga pcrlu didukutig ole11 clemen-elemen yarlg tcrdiri dari pcrangkat kcras
(hrtr-d\r~crt-c),pcrsngkat lunak (soji\t~or-e),dan /?l-llirl\.r~ttr-e. Pcrangkat keras adalah
pcralatan komputcr itu s c ~ ~ d i rperangkat
i,
lunak adalah progralli yang berisi perintaliperintall untuk tnclakukan proses tertentu, dan br-rtlrlwltrc adalah manusia yang tcrlibat di
dalam mengoperasikan serta mengatur sistem konlputcr.
Ketiga elemen sistem komputer tersebut hams saling berhubungan dan membentuk satu
kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa, hanya
berupa benda mati. Kedua perangkat keras dan lunak juga tidak dapat berfungsi jika
tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Hubungan ketiga elemen tersebut sering
digambarkan dalam bentuk segitiga sistem komputer (conlputer sj~stenitriurlgle) seperti
di bawali ini.
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BRAINWARE

KEMAMPUAN DAN KETERBATASAN KOMPUTER
Kemampuan komputer .yang paling nienakjubkan adalah kecepatannya. Koniputer dapat
~iielakukansuatu operasi dasar seperti penjunilahan atau pengurangan dalam waktu yang
sangat cepat, yaitu dalam satuan niilliscc*onrl,nlicr-oscru~id,ricrriosccorlri, atau satuan yang
paling cepat dinyatakan dcngan piroserurirl. Tabcl berikut n~eniheri penjelasan dari
setiap satuan kccepatan tadi.
SATUAN WAKTU
millisecond (ms)
microsecond (11s)
nanosecond (ns)

I KECEPATAN
--I r ~ b uoperasi per detik (111000)
juta operasi per det~k(111.000.000)
milyard operas1 per d e t ~ k(111.000.000.000)
triliun operasi per detik (111.000.000.000.000)

Disamping kecepatan, k e ~ n a n ~ p u akomputcr
n
lainnya adalah ketepatan, karena komputer
tidak nienipunyai mental dan tidak mengenal lelali seliingga tidak akan mcngalami
kesalalian seperti yang dilakukan oleh nianusia. Suatu komputer Iianya akan niengalanii
kcsalalian jika terdapat komponen yang rusak, sengaja dibuat salali dengan memberikan
instruhsi yang keliru (misalnya dalam bentuk virus), atau data yang diniasukkan salali
seliingga inlbrniasi yang dillasilkan juga salali. Dua kesala1:an terakliir ini yang sangat
P O P L I ~ C I - saat i ~ i seliing~a
i
terdapat suatu istila11 populer disamping virus tadi, yaitu GlGO
(Grlrhngc 111 GCII./IN~C
Olu), yalig berarti sampall yang masuk, sanipali pula yang kcluar.
Disamping dua keman~puantadi, komputer juga mcmpunyai kcnlampuan yang lain, yaitu
~llcnlpu~lyai
illcatan (mcmor-i) yang sangat bcsar. Satuan knpasitas 111cmo1-ikomputer
dirlyatakan 3alam satuan-satuan se1:erti yang terca!itum pada tabcl berikut.
SATUAN MEMORl
1 byte
1 Kb (kilobyte)
1 Mb (megabyte)
1 Gb (gigabyte)
1 Tb (terabyte)

KAPASITAS
8 bit atau 1 karakter
1024 byte
1024 Kb atau 1.048.576 byte
1024 Mb atau 1.048.576 Kb
137.438.953.472 byte

Walaupun demikian, koniputer juga nienipunyai keterbatasan jika dibandingkan dengan
nianusia. Manusia mempunyai inisiatif dan dapat bcradaptasi terliadap siatuasi tcrtcntu,
scdang koniputer tidak dapat melakukannya karena komputcr Iianya beroperasi nienurut
prograni yang telah diberikan oleh nianusia. Disaniping itu, manusia menipunyai naluri
untuk mcmbuat pertimbangan dan peranialan, sedangkan komputcr tidak sama sekali.
Jadi sebenamya penggunaan komputer tidak scluruhnya menggantikan fungsi kerja
manusia, tetapi lianya sebagai alat bantu.
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OliGANISASI K O M P U T E R
Dalam definisi pcngolahan data elektronik, koniputcr digunakan untuk ~ i ~ e ~ i e r iinput,
nia
memproses, dari n~enyajikanoutput dalam bentuk infonnasi. Olch karena itu, peralatan
komputer diranca~~gAgar dapat nielakukannya diniana setiap koniponen saling
berl~ubungan dal a111 satu :,esatuan sistern. Pengorganisasian setiap komponen utania
komlxlter ini dapat diga~iibarkansebagai bcrikut.
ALAT
INPUT

PEMROSES

rn
OUTPUT

Penjelasan secara rinci dari koniponcn-koniponcn ini akari dicantunikan pada bab-bab
selari-jutnya.

Komputer dapat digolongkan berdasarkan data yang diolalinya. bcrdasarkan
pcnggunaannya, bcrdasal-kan ukuraiii~ya, bcrdasarkan instalasinya, dan bcrdasarkan
gcncrasin ya.

I3erdasarkan Data yang Diolah.
Bcrdasarkan data yang diolah, komputcr digolongkan kc clal:uii tiga golongan, yaitu
komputer analog (rlr~rllogrottr/~~rfer-),
konipuler digital (ciigirtrl rorllprrtct-j, dan komputelhibrid (Iij.ht.rr/ rotll/~rttcv,).
Konlputcr analog digunakan urituk data yane sifatnya kontinyu dan bukan bcrbcntuk
angka, huruf, atau simbol-simbol khusus: melainkan dalam bentuk fisik scpcni arus
listrik, suhu, kecepatan, tekanan, dan sebagainya. Output dari koniputer analog
uiiIun1nya adalah pengaturan atau pcngontrolan suatu mcsin. Komputer jcnis ini banyak
digunakan untuk proses pcngontrolan pada pabrik kimia, pcmbangkit tenaga listrik,
penyulingan n~inyak,rumah sakit untuk niengukur dcnyut jantung, dan sebagainya.
Komputer digital nicncrir~~a
data dalam bentuk angka, huruf, atau simbol-sinibol khusus.
Komputer digital ini yang sering kita lihat dalan~kehidupan sehari-liari, scpcrti yang
terdapat di laboratoriu~n koniputer perguruan tinggi, pcrkantoran, dan lain-lain.
Scdangkan komputer hibrid niampu mcnyelesaikan pcrmasalahan Icbih cepat dari
komputer digital dan lebih tcpat dibanding ko~nputcr analog. Komputcr jcnis ini
nicrupakan konibinasi komputer analog dan digital, niisalnya robot di pabrik pembuatan
mobil.

13erdasarkan Ycnggunaannya.
Berdasarkan penggunaannyc, kornputer digolongkan ke dalan~ koniputer untuk
penggunaan khusus (s~~ccicll-prrrposc
coniputcr-), dan kornputcr untuk penggunaan urnum
( d q c ~ t ~ c t - ~ l - / ~cotliprrrcr.).
rtt~~o.s~~
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Komputer kllusus dirancang untuk menyclesaikan satu masalali yang sangat kliusus, yang
biasanya hanya sat11 masalah. Prograninya tertetitu dan sudali tersinipnn di dalani
kon~puternya. Koniputcr jenis ini umurnviya berupa komputer analog, walaupun ada juga
yniig berupa kompuler digital. Contoh untuk komputcr ini antara lain adalali komputer
yang dipasatig pnda cockpit pesawat tcrbang, pada penyulinga~imi~lyak,dan scbagainya.
Komputer t~munidirancang untuk menyelesaikan berniacam-niacani ti~asalalician dapat
riicnipergunakan program yang berniacani-niacani untuk setiap niasalah yang bor.bcda.
Kotnputer generasi sekarang umumnya dirancang sebagai koniputer uniuni, misalnya
konil~utcrdigital yang dapat menyelesaikan bemacam-macam masalah.
13erdasarkan Uku rannya.
Koniputer digolongkan bcrdasarkan ukurannya nlenjadi komputer niikro (111ier.o
conlp~ifer-),koniputer niirii (tllitli COIII~IIICY),
I)I~I~I$-(III~C,
dan koniputcr super (s~I/;~cI.
cor~lpt~fc~').
Ukuran dnri koniputer ditunjukkan ole11 keniampuannya dalani iiiengolah
data, yang di!e!?tuka~ioleli:
1 . Kapasitas mcrnori iltama (ruc~irlnlcr?tor:\~).
11kuran kapasitas ~iictiiori utama di~iyatakan dalam satuatl byte. Sant ini sulit
menggolongkan koniputer berdasarkan kapasitas memori utama ini akibat dal-i
kcma~juati tcknologi. Rebcrapa taliun lalu, koniputcr niikro rilcmpunyai kapasitas
iiiemori utania 4-32 Kb, koiiiputcr ~ i i i i i i32-128 Kb. N a ~ i i ~saat
~ n ini komputer niikro
sutiali ciapat nicnil~uriyaime~noriutama dcngan kapasitas 32 M h Iiingga 256 Mb.
2, t i o ~ i f i asi
g ~ I-cgisfo~~
K o n f i ~ i ~ r a register
si
dituti-jukkan ole11 b a ~ i y a k ~ i ydigit
a bi~icr( o atau 1 ) atau bit (binary
digit) yang dapat ditanipu~igd a l a n ~scbuah register, niisalnya S bit, 16 bit, 32 bit, dan
64 bit. Saat ini pun juga sulit menggolongkat komputer bcrdasarka~ikoniigur,~siini,
knr-cna komputer mikro sudali sangat bcrkembang derlgarl pesat. Untuk scri pcniroscs
Intel, daliulu komputcr ~iiikrodinlulai derlgari niunculnya PCIX'I' (scri SUSS) dengan S
bit, kcmudian PCIAT (802S6 dari 80386) dengan I6 bit, sela~ijutnyaPCIAT (SO4S6)
dengan 32 bit, liingga ~ ~ i u n c ukomputer
l
80586 (scring discbut 'Pcntium') yang
mc~iipu~lyai
konligurasi 6 4 bit.
3. Keccpntan mcngolali.
Kccepritan n~c~igolali
ini tergantu~igpada komponcn pcmroscs yang digunakan, dari
penggolongannya juga sudah sarigat sulit karena kon~putcr mikro juga sudah
nicnggunakan komponen yang kccepatannya nielcbilii komputcr di atasnya.
4. Jumlah dan niacam alat-alat input/output
5. Ukuran fisik komputcr dari ruangan yang dibutulikan.
l3erciasarkan lnstalasi.
Rcrdnsarkan instalasinya, koniputcr digolongkan mclijadi koniputcr pribadi (f'crsnrlcrl
C'onlpl(f~'t-/flC),dan koniputcr jaringan (tleflvor-k cotllpufcr.). Koniputcr pribadi scring kita
lihat scllari-hari, yang hanya digunakan scndiri dan tidak terhubung kc komputcrkoniputcr lainnya. Scdangkan koniputer jaringan tersanibung kc komputer lain ~nclalui
~ncdiakoniunikasi tcrtctitu, yang dalam pcngopcrasiannya diatur olcli satu atau bcbcrapa
komputcr . s t ~ r - ~ ~ ~ ~ ? . ,
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I3erdasarkan Generasi.
P e ~ i ~ g o l o ~ i gkomputcr
an
bcrdasarkan gcncrasinya (tahun pengcmhangan) tcrdiri dari
koniputer g&ncrasi pertania ( 1040- 1050), generasi kcdua ( 1959- 1965), gcncrasi ketiga
( 1965- 1970). dan gencrasi kccmpnt ( 1970 hingga sckarang). S e d a n ~ k a nkomputer yang
sedang dalam tararpengeiiibaii~andigolongkan kc dalam konlputer gcncrasi kelinia.

Ko~l~puter
gcncrasi pertama ~liempunyai ciri-ciri antara lain adalah kon~ponen yang
digunakan adalah tabuiig hampa udara (vcrcl/rrt~ltzthc.) untuk sirkuitnya, pmgrain lianya
nlcnggunakan bahasa mesin, menggunakan mcdia penyimpanan eksternal, ukuran fisik
kan~putersangat besar seliingga niernerlukan ruangan yang luas, cepat panas schingga
mcmcrlukan alat pendingin ~ ~ d a r aprosesrlya
,
lambat, kapasitasnya kccil, dai:
mcn~butulikandaya listrik sangat bcsar.
Ko~nputergcncrasi kedua niulai menggunakan transistor untuk sirkuitnya, menggunakan
prograni baliasa tingkat tinggi scperti Fortran, Cobol, Algol; kapasitas mcniori utama
C L I ~ Lbesar,
~ I ~ ~nasilin~enggunakanmedia peiiyinlpanan eksternal, ukuraii iisik lebih kecil,
1vOscsnyil rclatiPlc!7ih cepat, dan nicrnbutuhkan daya listrik lebill scdikit.
K o m l ~ ~ t gencrasi
cr
kctiga n~enggunakan1C (ftllcgt.trlct/ Cit.cltits) se1iingg;i kcccpatannya
Icbih tinggi, kapasitas men~ori Icbill I~nnyak. mengguiiakan media pcnyinilxitian
ekster~ial,Icbih mcnglicmat listrik, lialganyit Icbih nlui-ah, dnn kctnampu:tn mclukitkan
konii~nikasi data dari satu kniiil~utcr kc k o m p ~ ~ t clainnya
s
mclalui suat~t jat.i~lga~l
komnutcr.
Scjak kon~putcrgcncrasi kctiga rn~~ncul,
sitdah sangat sulit nicn~golongkankonly~utcr
hcrd:isark:tn gcncrasinya kal-ena I~anynk$ckali pcrkenlbaiigan yang tclah tcrjadi. Namun
dcmikinn, sc.jak 1970 tcrj;idi clua pcrkc~nbangan yang di;inggap rnonumcntal, y;tiru
pcnggunaar~1 , r r t - g ~Sccrlc ftllcgtrrtiotl (1,SI) yang nicrupakan pcmadatan clari b c r i l ~ ~ ~ - r i b u
1C mcnjadi sat11 clrip, dan keiiiudia~~
dikcmbangkan nlenjadi VI,SJ (Vet;\: 1,rrt-ge Sctrlc
lr~rcgr.rrtiot~)
yans meniadatkan ratusan ribu hingga jutaan IC dalarn satu cllipnya.

Modol Kul~ah01 - Apl~kasiKon~ptrlcr
Program Studr Magister M ~ I I ~ C I P~eI ~Ci ~I b~a r ~ g i rDacral~
ria~~
Plogrnli~Pasca Sarjnna - 111slrl~1t
Pcrt;jriinr~Bogo,

0 1 10

BAB II
ALAT INPUT DAN OUTPUT

Alat input adalah alat yang dig~uiakanurltuk menerinla input dari luar siaem, dan dapat
benlpa signal input atau maintenance input. Di dalanl sistem komputcr, signal input
bcrupa data yarlg dimnsukkan ke dalam sisteni koniputcr, sedangkarl niai~ltenanceinput
berupa program yang digunakan untuk n~engolah data yang dimasukkan. Den+,,
deniikiatl, alat input selai!i cligunakan llntuk memasukkan data juga untuk memasukkan
program.
s~
yaitu disanlping sebagai alat input juga
Bcbcrapa alat input mcnlpunyai f i ~ t ~ gganda,
scbagai alat output sckaligus. Alat yang dcmikia~idisebut sebagai tet.t?lrncrl.
.\,crfu~lgsi
.
I cnninal dapat dihubungkan kc sistcm komputcr dcngan menggunakan kabcl langsung
atau lewat alnt komunikas~.
pl'erminal dapat digolon~kan mcr~jadi not1 ititclligoit to-tliillrrl, str1tlt.t tc~t-trrit~c~l,
elr~tr
i t i t c l l i t i ~~ t t t ~ i t r t Nntt
~ l . it~tcllifs'ct~t
to.ttiintrl hanya bcrfungsi sebagai alat mcmasukkan
inlx~i d:1!1 pc~l;i~iipil
o u t l ~ ~ dan
t , tidak hisa dipr-ogam karena tidak mcmpunyai al;it
I J C I ~ I ~ O S C S .i)era1;11;in sel,cr-ti ini juga dischl~tsebagai tIri111/>t~l-ttritit~l.
S'I)I(II-Itc~r.tr1i1101
rncmpunyai alai pcliiroses dan mcnlori di dalamnya scliingga input yang tcl-larijut.
dimnsukkan dapat dikorcksi kembali. M'alaupun dcnlikian, tcnninal jcnis ini tidak dapat
d~program olcli petilakai, kccuali olcli pabrik pc11lhuatr:ya. S c d a ~ i g k a ~itrtclli,~ilctrt
l
tc~t.tl~ir~crl
dapat diprogram ole11 pcmakai, d a n unlumnya tcrcli1.i dari papati ketik
(kc.\,hot:l*el),~'isiitlltli.splt~l*,mcrnori internal, dan pcnyinipanan ckstcrnal. Kompl~tcr~nikro ~ ; I I Iclilluhungkan
~
dcngan k o r ~ ~ p u t cyang
r
Icbih Scsar tlalam s ~ ~ i i tjari11g;in
u
(misnlnya srt.llct-) 111e1-upakancontoli dari intclligcnt terminal.
I'cmlatan yang hanya bcrfi~~lgsi
scbagai alat input dapat digolongkan mcnjadi alat i n p ~ i ~
langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu in!,ut yang dimasukkan larlgsul~j;,
diproscs olcli alat penlroses, scdangkan alat input tidak langsung mclalui media tcrtentu
schelum suatu input diproses olcli alat pemroscs.
Alat input Inngsung dapat b c n ~ p apapan ketik, poirrtirlg rlcvic'c (misalnya ttto!r.sc, toircl~
scr-clcri, liglit ~ C I(ligiti~c~.
I,
,q?-t~j)llie.~
t o h l ~ t )S,C C I I I I I C I (misalnya
.
tlrtlgtretic irik cl~crr-trctci.
t~eco,qtiition,opri<.t~ltk~rltr r-(>rltlo-atau o/~ticrtlcllot-c~cto-I-ccogtiiliotr r-cntlctd),scnsor
(niisalnya digitizir~gcnnlcr.n), ~ ~ o i ct-ccognizcr
e
(n~isalnyarriicr-opllot~e).Scdangkan alat
input tidak langsung misalnya kcj~pztrrclryang dilakukan mclalui niedia prrrrclretl cot-tl
(kartu plong), key-to-tc~pcyarig mcrekarn data kc n ~ c d i aberbcntuk pita (tape) scbelunl
diproscs olch alat pcrnroscs, dan kc\)-to-clisk yang mcrckanl data kc rncdia magnetic disk
(misalnya disket atau harddisk) scbclurn diproscs Icbih lanjut.
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Output yang dihasilkan dari pcmroses dapat digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu
tulisall (huruf, angka, silnbol kl~usus),itrzuge (dalam bentuk grafik atau gambar), suara,
dan bentuk lain yarig dapat dibaca oleh mesin (nlmchit~e-reudublcfot-tn).Tiga golongan
pcrtama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangka,,
golongan tcrakliir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari
kotnputcr.
Pcralatan ourput dapat bcrupa:
1, I!r~rd-cop,~rievicc, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan itrlagc pada
media keras seperti kertas atau film.
2. So$-cop)] device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan irltage
pada nicdia lunak yang bcrupa sinyal elektronik.
3 D~.il~e
dc~r~rce
atau cir.iver-, yaitu alat yang digunakan untuk ~iierekamsimbol d a l a ~ n
bentilk yang lianya dapat dibaca olcli niesin pada media seperti nlagnetic disk atau
magncric tnpc. Alat ini berli~ngsiganda, sebagai alat output dan jugs scbagni alar
input.
Output bentilk pertamn siratnya adalali permanen dan lebil~p o r - t ~ b l c(dapat dilepas da1-I
alat oufp~~tnyc?
dan dapat dibawa kc niann-mana). Alat yang umum ciigunzkan ilnt~ikin;
adnlah p~-i~/rer.,
l)lorrcr,, dan alat rrricr-ofilrrl. Scdangkan output bcntllk kedua dapat bcrupa
llidco cic.\plril.,/7(1rpc~r~cl,
dan spenkcl-. Dan alat ourput bcntuk k c t ~ g ayang ~ncnggunakan
m e d ~ ar?lrrC~rlcirc
rir.rk adalah disk c/t-ive, dan yailg nleng,unakan rncd~atnrrg~~ctrc
iupc>
adalah rn/lc (/I-rlie.
Secara singkat, macam-~nacamperalatan output dapat dituliskan dalam bcntl~kdiagram
scbagai bcrikut.
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LASER PRINTER

PENYIMPANAN SEKUNDER
Mernori utama di dalani alat komputer merupakan alat penyimpanan yang mempunyai
kapasitas terbatas dan umumnya bersifat tidak pennanen. Dalani proses pengolahan data
kadang-kadang diperlukan suatu media penyimpanan yang mempunyai kapasitas besar
dan bersifat permanen untuk menyimpan data dan program dalarn kurun waktu tertentu.
Alat penyirnpanan seperti ini disebut exterrtal menrory (karena letaknya di luar) atau mass
storuge (karena kapasitasnya besar), atau ullxiliury storage (kareca merupakan
penyimpanan tambahan selain memori), atau perrriurlertt storage (karena bersifat
pern~anen), atau juga disebut secondary storuge (karena memori dianggap sebagai
pr-ir~lcrtystorage).
Penyimpanan sekunder dapat digolongkan menjadi direct-access storage device (DASD)
atau alat penyimpanan dengan akses langsung, dan sequential-access storage device
(SASD) atau alat penyimpanan dengan akses secara sekuensial. Dibanding memori,
kapasitas DASD umumnya lebih besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam
lebih niurali. Data yang disimpan di SASD tidak dapat dilakukan pemasukan secara
langsung ole11 pcmroses pada posisinya, tetapi kapasitasnya jauh lebih besar dan harga
per bit infoniiasi yang dapat direkam jauh lebih murah walaupun kecepatan aksesnya
lcbili lambat. Perbandingan nieniori, DASD, dan SASD dapat digambarkan dalam
bcntuk skema berikut.

WAKTU

?El:,"

LAMBAT

/ /.....\

/,/

SASD

KAPASIT AS
LEBlH BESAR
DAN HARGA
LEBlH MURAH

\

Sebeluni membicarakan bermacam-macam penyimpanan sekunder, akan lebih baik bila
mengetahui terlebih dahulu mengenai file (berkas), karena file sangat berhubungan
dengan pellyinipanarl sekunder. Semua informasi yang direkam ke dalam penyimpanan
sckundcr hams dalam bentuk file.
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Suatu penyitnpanan sekunder dapat diibaratkan sebagai suatu filling cabitlet yang dapat
menyimpan beberapa map arsip. Map inilah yang dapat dianggap scbagai suatu file.
Sebua filling cabinet dapat menyimpan beberapa map arsip, detnikian juga dengan
penyimpanan sekunder yang dapat menyimpan beberapa file. Setiap map arsip dapat
terdiri dari sejumlah lembar formulir yang dapat diibaratkan sebagai suatu record. Dan
tiap-tiap formulir dapat diisi dengan beberapa itcm data, demikian juga record di file
terdiri dari banyak item data atau yang sering disebut sebagaifield. Sekumpulan file-file
yang saling terkait satu sama lain membentuk suatu database. Hubungan ini dapat
diganlbarkan secara sederhana dalam bentuk diagram seperti berikut.

-m
FILE (TABEL)

File yang tersimpan di dalam media penyimpanan sekunder mempunyai karakteristik
yang terdiri dari nama file, nama tambahan (extension), ukuran (byte), tipe, tanggal dan
jam dibuat serta din-rodifikasi, dan atribut file. Seluruh karakteristik ini nlenlpunyai
ati~ransesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Sebagai contoh, bila menggunakan
sistem operasi DOS maka n a n ~ a file tidak lebih dari 8 karaktcr sedangkan jika
menggunakan Windows 95/97/98 maka nama file dapat dibuat dengan leluasa jbebas).
Contoh lain, nama file dalarn DOS tidak boleh menggunakan karakter selain huruf,
angka, dan simbol khusus; sedangkan Windows membebaskan pemakai dalam membuat
nama file.
Nama tambahan (terdiri dari tiga karakter) dipisahkan oleh tanda titik (.) dengan nama
file, yang berfungsi sebagai penciri dari tipe file tersebut. Sebagai contoh, extension doc
digunakan untuk file yang berupa dokumen Word, exe untuk file program (executable
file), bat untuk file batch, sys untuk file sistem, dan sebagainya.
Atribut file menunjukkan sifat akses yang dimiliki oleh sebuah file, yang terdiri dari:
1. Read-only, yaitu file ini hanya dapat dibaca, tidak dapat diperbaiki atau dihapus
2. Ifidclen, yaitu bahwa identitas file ini tidak dapat ditampilkan di layar, tersembunyi di
penyimpanan sekunder
3. Systcni, berarti file ini berkaitan erat dengan konfigurasi sistem
4. Archive, berarti file ini dapat dimodifikasi dan diakses oleh setiap pcmakai
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Direktori.

File yang disimpan di dalam penyimpanan sekunder dengan akses langsung (bukan
sckuensial) hams dikelola dengan baik agar bila suatu saat diperlukan akan dengan
rnudah ditemukan. Sama halnya bila kita menyimpan banyak map di dalam filling
cabinet, tentunya dalam satu rak umumnya berisi map yang sejenis, misalnya tentang
surat menyurat, dokumen-dokumen tender, dan lain-lain. Jika dalarn satu rak terdiri dari
banyak jenis map, maka rak tersebut biasanya diberi pembatas yang menunjukkan
keseragaman jenis map.
Di dalarn penyimpanan sekunder, pengelolaan file juga hams dilakukan dengan baik,
yaitu dengan cara mengelompokkan file-file yang sejenis ke dalarn satu tempat tersendiri.
Tempat yang dibuat untuk menyimpan beberapa file di dalam penyimpanan sekunder ini
disebut sebagai direktori. Suatu direktori dapat dib~zi-bagimenjadi sub direktori, dan
sub direktori dapat dibagi menjadi sub-sub direktori, dan seterusnya. Sebagai contoh,
suatu penyimpanan sekunder (harddisk) di sebuah komputer dibagi menjadi beberapa
direktori sebagai berikut.

L1
\ (root)

Program Files

L,_

-
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My Documents

Macam-macam Penyimpanan Sekunder.
Pada perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali macam-macam petlympanan
sekunder yang beredar di pasaran dadatau sedang digunakan oleh para pemakai
komputer. Namun demikian, media penyimpanan sekunder yang paling populer adalah
nlag~leticdisk dalam bentukpoppy dan harddisk, serta magnetic tape dalam bentuk reelto-reel. Oleh karena itu, pembahasan penyimpanan sekunder ini dibatasi pada ketiga
bentuk tersebut.
Secara lengkap, macam-macam penyimpanan sekunder dapat
digambarkan dalam bentuk diagram seperti yang tercantum pada halaman selanjutnya.
Magnetic: Disk.
Magnetic disk (piringaddisk magnetik) adalah penyimpanan sekunder yang terdiri dari
satu atau lebih piringan yang bentuknya seperti piringan hitam yang terbuat dari metal
atau plastik dimana permukaannya dilapisi dengan magnet iron-oxide. Disk magnetik
yang terbuat dari plastik dan hanya terdiri dari sebuah piringan disebut dengan floppy
disk (disket), dan berdasarkan diameternya dibagi menjadi dua jenis yaitu disket mikro
dan disket mini. Sedang yang terbuat dari metal dan terdiri dari banyak piringan disebut
dengan harddisk.
Disket mikro mempunyai diameter 3.5" yang dapat dimasukkan ke dalam saku baju dan
dibungkus dengan bahan yang terbuat dari plastik keras sehingga iebih awet, tidak mudah
rergores, dan tidak mudah terlipat. Sedangkan disket mini mempunyai diameter lebih
besar yaitu 5 1/4" dan dibungkus dengan plastik yang lebih lunak sehingga lebih mudah
terlipat.
Setiap disk diorganisasikan dengan dibagi menjadi beberapa lingkaran konsentris yang
disebut dengan track serta dibagi dalam putongan-potongan melintang yang disebut
dengan sector. Jumlah dari sector tergantung dari sistem disk yang dipergunakan untuk
masing-masing komputer. Track 0 terletak pada diameter paling dalam dan berui-ut
hingga diameter terluar.

-
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Banyaknya inforn~asiyang mampu direkam di permukaan disk tcrgantung dari kepadatan
(dcrisif~~)
disk, yaitu ukuran jumlah blok yailg dapat dibuat dari suatu disk, Kapasitas
suatu disket umurnnya adalah 256 Kb, 720 Kb hingga 1.44 Mh.
Penyiapan suatu disk sehingga siap untuk diisi dengan informasi disebut proses format.
Proses ini terdiri dari menyiapkan blok-blok tempat informasi dan blok tempat untuk
informasi katalog dari isi disk yang sering disebut sebagai boor secior. Informasi yang
sangat penting yang disimpan di dalam boot sector ini adalah apa yang disebut sebagai
f i l e Allocuiio~lTable (FAT), yaitu daftar alokasi setiap file yang ada di dalam disk. FAT
ini dapat diibaratkan sebagai katalog di suatu perpustakaan sehingga untuk mencari suatu
buku, kita dapat mencari di katalog karena di sanalah diperoleh informasi tentang judul
buku, pengarang, dari di rak mana buku itu disimpan. Demikian juga dengan FAT
dimana sistem operasi akan melihat FAT terlebih dahulu sebelum menuju ke file yang
diinginkan. Oleh karena itu, jika FAT suatu disk mengalami kerusakan, maka file-file di
dalam suatu disk akan sulit dilacak.
Kerusakan disk dapat digolongkan menjadi kerusakan fisik dan non fisik (logika).
Kerusakan fisik dapat terjadi misalnya karena piringan disk tergores, berdebu, terlipat,
head yang kotor, dan sebagainya. Sedangkan kerusakan logika terjadi misalnya
kerusakan FAT sehingga isi disk (file) tidak dapat ditelusuri lagi, corrupt (isi file
berkurang atau bertambah, misalnya karena virus), dan sebagainya.
Jika floppy disk terbuat dari plastik dan hanya terdiri dari satu piringan, maka harddisk
terbuat dari piringan keras dan terdiri dari banyak piringan. Ukuran diameter setiap
piringan umumnya adalah 5 !A" hingga 14" dengan kapasitas dapat mencapai puluhan
hingga ratusan gigabytes.
beperti halnya dengan disket, tiap-tiap piringan pada harddisk dibagi dalam beberapa
lingkaran konsentris yang disebut dengan track, dan kumpulan dari nomor track yang
sama untuk semua piringan disebut dengan cylinder. Data yang diletakkan ke dalam
harddisk akan direkamkan pada suatu track tertentu pada suatu permukaan dan bila sudah
penuh maka akan dilanjutkan pada nomor track yang sama pada permukaan selanjutnya.
Jika setiap track yang sama pada masing-masing permukaan sudah penuh, maka
peletakan data dilanjutkan pada track berikutnya.
Jika teknologi yang digunakan untuk merekam dan mengakses data dalam disk adalah
magnetik, maka saat ini sudah ada yang menggunakan teknologi optik (sinar laser)
sehingga kemampuan dari suatu disk menjadi sangat besar. Disk yang menggunakan
teknologi seperti ini disebut dengan compact disk (CD) yang mampu menyimpan data
dengan kapasitas sekitar 650 megabytes dalam setiap CD.
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Magnetic Tape.

Magtietic tupe (pita magnetik) dibuat dari pita plastik tipis yang dilapisi dengan lapisan
magnet iron-oxide berwarna merah kecoklatan. Pita magnetik dapat berbentuk reel-toreel yang banyak digunakan untuk komputer besar (mainfranre), berbentuk curtridge
yang banyak digunakan untuk komputer mini, dan berbentuk cassette yang banyak
digunakan umtuk komputer mikro.
Jumlah data atau informasi yang dapat diletakkan pada pita magnetik tergantung pada
kepadatan pita yang diukur dengan satuan bpi (bytes per inch), yaitu banyaknya byte
yang mampu disimpan pada setiap satu inci, yang dapat berkisar antara 556 - 6250 bytes.
Sebagai contoh, bila suatu pita majgetik mempunyai panjang 2400 feet ( ~ 2 4 0 x0 12 inchi
= 28800 inchi) dengan kepadatan 6250 bpi, maka pita tersebut mempunyai kapasitas
simpan sebesar 180 juta bytes atau sekitar 180 gigabytes.
Setiap pita magnetik berbentuk dibagi ke dalam baris-bans yang bensi titik-titik
magnetik yang disebut dengan track dan umumnya terdiri dari 7 buah. Alat yang
digunakan untuk merekam atau membaca data di pita magnetik disebut sebagai tape
drive.

track

\

data 1 karakter
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BAB Ill
ALAT PEMROSES
Alat pemroses adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk rengolah
data yang sudah dimasukkan melalui alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat
output. Secara garis besar, alat pemroses terdiri dari central processing unit (CPU) dan
memori utama (main nrernory). CPU terdiri dari komponen-komponen control unit,
arithmatic logic unit (ALU), dan register; sedangkan memori utama terdiri dari random
access memory (RAM) dan read only menrory (ROM). Organisasi setiap komponen ini
dapat digambarkan sebagai diagram di bawah ini, dan penjelasan masing-masing
komponen akan diberikan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

ALAT PEMROSES
CPU

REGISTER

PTlINPUT

OUTPUT
MAIN MEMORY
RAM
ROM

CPU (Central Processing Unit)
CPU merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program, yang pada komputer
mikro disebut dengan micro-processor (pemroses mikro). Pemroses ini berupa chip yang
terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. Dalam dunia dagang, pemroses ini diberi nama
sesuai dengan keinginan pembuatnya dan umumnya ditambah dengan nomor sen,
misalnya dikenal pemroses Intel 804.86 DX2-400 (buatan Intel dengan seri 80486 DX2400 yang dikenal dengan komputer 486 DX2), Intel Pentium 100 (dikenal dengan
komputer Pentium I), Intel Pentium 11-350, Intel Pentium IiI-450, Intel Celeron 333,
AMD K-11,dan sebagainya. Masing-masing produk ini mempunyai kelebihan dan
kekurangan niasing-masing.
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CPLI terdiri dari dua bagian utarna yaitu unit kendali (control unit) dan unit aritmatika
dan logika (ALU). Disanlping itu, CPU nlempunyai beberapa alat penyinlpan yang
berukuran kecil yang disebut dengan regislet-.
Unit Kendali.
Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem
komputer. Unit kendali akan rnengatur kapan alat input menerirna data dan kapan data
diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Unit ini juga mengartikan instruksiinstruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, dan
mengambil data dari memori utama untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan
aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut
ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi
untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan dernikian tugas
dari unit kendali ini adalah:
I . Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output.
2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama.
3. Mengambil data dari memori utama (jika diperlukan) untuk diproses.
4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika
serta mengawasi kej a dari ALU.
5. Menyimpan hasil proses ke memori utama.

Arithmatic and Logic Clnit (ALU).
Tugas utan~adari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika (matematika)
yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika
dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder.

Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan
instruksi program.
Operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan
menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan (=), tidak sama dengan (#),
kurang dari (<), kurang atau sama dengan ( S ) , lebih besar dari (>), dan lebih besar atau
sama dengan (2).
Register.
Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup
tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses
sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih
disimpan di dalam memori utarna. Secara analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai
ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat
diibaratkan sebagai CPU, yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur
seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan
perbandingan logika.
Program yang berisi kumpulan dari instruksi-instntksi dan data diletakkan di memori
utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Kita mengejakan program tersebut dengan
memproses satu per satu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya, dimulai dari instruksi
yang pertanla dan berurulan hingga yang terakhir. Inslruksi ini dibaca dan diingat
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(inslruksi yang sedang diproses disimpan di register). Misalnya instruksi berbunyi
IIITUNG C = A + B, rnaka kita n~ernbutullkandata untuk nilai A dan B yang masih ada
di meja (tersirnpan di niemori utama). Data ini diniaca dan masuk ingatan kita (data yang
sedang diproses disimpan di register), yaitu misalnya A bernilai 2 dan B bernilai 3. Saat
ini ingatan otak kita telah tersimpan suatu instruksi, nilai A, dan nilai B, sehingga nilai C
dapat dihitung yaitu sebesar 5 (proses perliitungan iiii dilakukan di ALU). Hasil dari
perhitungan ini perlu dituliskan kcnibali ke nieja (hasil pengolahan disimpan kembali ke
niemori utama). Setelali semua selesai, kemungkinan data, program, dan hasilnya
disinipan secara pernlanen untuk keperluan di lain hari sehingga perlu disimpan di dalam
lemari kabinet (penyimpanan sekunder). Dengan demikian, ada tiga macam memori
yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu:
I . Register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses.
2. Mairl memoty, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses
dan hasil pengolahan.
3. Secondaty storage, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara
permailen.
Ada banyak register yang terdapat pada CPU dan masing-masing sesuai dengan
fungsinya. Di bawah ini akan diberikan penjelasan secara garis besar dari masing-masing
register:
1. Irlstnrctiorl Register (IR) digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses.
2. P~.ogranl Corrnter (PC) adalali rcgister yang digunakan untuk menyimpan alamat
lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama
pemrosesan instruksi oleh CPU, isi dari PC diubah menjadi alamat dari memori utama
yang berisi instruksi berikutnya yang mendapat giliran akan diproses, sehingga bila
pemrosesan sebuah instruksi selesai maka jejak instruksi selanjutnya di memori utama
dapat dengan mudali didapatkan.
3. General plrrpcse register, yaitu register yang mempunyai kegunaan umum yang
berhubungan dengan data yang sedang diproses. Sebagai contoh, register jenis ini
yang digunakan untuk menampung data yang sedang diolah disebut dengan operand
register, sedang untuk menampung hasil pengolahan disebut accumulator.
4. Memoty data register (MDR) digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil
pengiriman dari memori utarna ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke
memori utama dari hasil pengolahan oleh CPU.
5. Memory address register (MAR) digunakan untuk menampung alamat data atau
instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan.
Sebagai tambahan dari register, beberapa CPU menggunakan suatu cache memory yang
mempunyai kecepatan sangat tinggi dengan tujuan agar k e j a dari CPU lebih efisien dan
mengurangi waktu yang terbuang. Tanpa cache memory, CPU akan menunggu sampai
data atau instruksi diterima dari memori utama, atau menunggu hasil pengolahan selesai
dikirini ke memori utama baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Padahal proses dari
memori utama lebih lambat dibanding kecepatan register sehingga akan banyak waktu
terbuang. Dcngan adanya cache nlenlory, sejumlah blok inforn~asipada memori utama
dipindahkan ke cache mlettlon, dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan
carlle tllenlogl, seperti terlihat pada diagram berikut.
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Bila sejumlah besar dari perhitungan hams dilakukan, maka untuk mempercepat proses
biasanya dipergunakan unit tambahan yang disebut dengan urruy processor atau coprocessor-. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada pemroses
utamanya. Dengan perkembangan teknologi sekarang, unit pemroses tambahan ini sudah
tidak diperlukan lagi karena pemroses mikro yang ada sudah mampu menangani
perhitungan dengan kemampuan dan kecepatan yang sangat tinggi. Teknologi pemroses
tambahan ini diperlltkan untuk komputer-komputer mikro lama, misalnya yang masih
menggunakan pemroses utama seri 8088 hingga 80486.

MEMORI UTAMA
CPU hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang berukuran kecil
sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk keseluruhan
proses program. Untuk mengatasi ha1 ini, maka CPU hams dilengkapi dengan alat
penyimpan yang berkapasilas lebih besar yaitu mernori utama.
Unit ini dapat
dibayangkan sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan
sepenggal informasi baik berupa data maupun instruksi. Tiap-tiap lokasi dari kotak
ditunjukkan oleh suatu alamat (address), yaitu berupa nomor yang menunjukkan lokasi
tertentu dari kotak memori.

address

,

I

1 byte

4

Ukuran memori ditunjukkan oleh satuan byte, misalnya 1 Mb, 4 Mb, 8 Mb, atau bahkan
adayang sampai 256 Mb. Pada umumnya 1 byte mcmori terdiri dari 8 - 32 bit (binary
digit), yaitu banyaknya digit biner (0 atau 1) yang manlpu disimpan dalam satu kotak
mcmori.
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Karldorn Access Memory (RAM).
Sen~uadata dan program yang diniasukkan melalui alat input akan disi~npantcrlebih
dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak (dapat
diisi/ditulis, diambil, atau dihapus isinya) oleh pemrogram. Slruktur RAM terbasi
nicnjadi empat bagian utama, yaitu:
1. Input storagc, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input.
2. Program storage, digunakan untuk menympan semua instruksi-instruksi program
yang akan diakses.
3. Working storage, digunakan untuk n~enyimpan data yang akan diolah dan hasil
pengolalian.
4. Output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang
akan ditampilkan ke alat output.

Input yang dimasllkkan melalui alat input akan ditampung terlebih dahulu di input
storage. Bila input tersebut berupa program maka akan dipindahkan ke program storage,
dan bila berbentuk data maka akan dipindahkan ke working storage. Hasil dari
pengolahan juga ditampung terlebih dahulu di working storage dan bila akan ditampilkan
ke alat output maka hasil tersebut dipindahkan ke output storage.

Read Only Memory (ROM) .
Dan namanya, ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak bisa mengisi sesuatu
ke dalam ROM. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang
terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti
misalnya program untuk nlengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci
papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Program bootstrap
diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Proses mengaktifian
komputer pertama kali ini disebut dengan booting, yang dapat berupa cold booritlg atau
\vcrr.ttl hooting.
Cold bootirig merupakan proses mengaktifian sistem komputer pertama kali untuk
mengambil program bootstrap dari keadaan listrik komputer mati (018menjadi hidup
(on). Sedangkan warn1 booting merupakan proses pengulangan pengambilan program
bootstrap pada saat komputer masih hidup dengan cara menekan tiga tombol tombol pada
papan ketik sekaligus, yaitu Ctrl, Alt, dan Del. Proses ini biasanya dilakukan bila sistem
komputer macet, daripada hams mematikan aliran listrik komputer dan
menghidupkannya kembali .
Instruksi-instruksi yang tersimpan di ROM disebut dengan nticroittstrzrctiorr atau
Jirr?iwarekarena hardw)are dan sofiware dijadikan satu oleh pabrik pembuatnya. Isi dari
ROM ini tidak boleh hilang atau rusak karena bila terjadi demikian, maka sistem
komputer tidak akan bisa berfungsi. Oleh karcna itu, untuk mencegahnya maka pabrik
pcmbuatnya merancang ROM sedemikian rupa sehingga hanya bisa dibaca, tidak dapat
supaya isinya
diubali-ubah isinya oleh orang lain. Sclain itu, ROM bersifat nor1 ~~olutile
tidak hilang bila listrik komputcr dimatikan.
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Pada kasus yang lain mc~i~ungkinkanuntuk n~crubali is1 R O M , yaitu dcngan cara
memprogram kembali instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. ROM jenis ini
berbcntuk chip yang ditcmpatkan pada rumahrlya yang nlempunyai jendela di atasnya.
ROM yang dapat diprogram kembali adalah PROM (Progr-anlnruhle Read Only
Mcnzoy), yang hanya dapat diprogram satu kali dan selanji~tnyatidak dapat diubah
ketnbali. Jenis lain adalah EPROM (Erusablc Progrnn~nrablcReurl Only Mentoty) yang
dapat dihapus dengan slnar ultraviolet serta dapat diprogran-r kembali berulang-ulang.
Erasable Progratirmahle Read O n l ) ~
Disamping itu, ada juga EEPROM (Elcc~ricall~~
Memory) yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogranl kembali.
HUBUNGAN CPU, MEMOFU, DAN ALAT 110
Hubungan antara CPU dengan menlori utama ataupun dengan alat-alat inputloutput (UO)
Jilakukan melalui suatu jalur yang disebut dengan bus. Hubungan antara CPU dengan
memori utama melalui jalur bus yang dilekatkan pada MDR, MAR, dan unit kendali
dalam CPU. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan alat-alat U 0 tidak
dilekatkan langsung ke alat-alat UO, tetapi dapat dilakukan melalui suatu alat I/O port
atau LIMA cor~frolleratau I/O chnntiel.

Btrs merupakan suatu sirkuit yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau
alat-alat dalam sisten~ko~npuler.Bus yang menghubungkan antara CPU dengan memori
utama discbut dengan intertir~lb ~ ssedang
,
yang menghubungkan CPU dengan alat-alat
110 disebut ~.~terncrl
bus. Di dalam iri~errtalbus, hubungan antara CPU dengan mcmori
utanla dilakukan melalui chtu bus yang dihubungkan dengan MDR, dan nlelalui ulidress
bus yang dihubungkan dengan MAR, serta melalui corttrol bus yang dihubungkail dengan
corlrrol zini~.Hubungan ini dapat digambarkan dalam bentuk skenia sebagai berikut.

Accumulator

I

MAIN MEMORY
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PEMROSESAN INSTRUKSI
Jika pcmrogranl menginginkan CPU untuk mengerjakan sesuatu, maka hams ditulis suatu
instruksi yang dapat dipahami oleh CPU. Kumpulan dari instruksi inilah yang disebut
dengan program.
Program yang akan diproses dan data yang akan diolah ole11 CPU hams diletakkan
terlebih dahulu di menlori utama. Proses ini yang biasa kita lakukan dengan mengetikkan
nama program pada prompt DOS, atau meng-klik ikon pada sistem operasi Windows.
Instruksi-instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah instruksi-instruksi yang sudah
dalam bentuk bahasa mesin.
Tahap pertama dari pemrosesan suatu instruksi oleh CPU disehut dengan itlstruction
fetch, yaitu proses CPU mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU.
Tahap selanjutnya (kedua) disebut instruction execute, yaitu proses dari CPU untuk
mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utarna dan sudah berada di IR
register.
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap pertama disebut waktu instrilksi
(it~structiontitne), dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap kedua disebut
waktu eksekusi (exectrtiort tinte). Sedangkan total waktu yang dibutuhkan untuk kedua
tahap tersebut dinamakan waktu siklus (cycle time).
Beberapa pabrik komputer rnengukur kecepatan CPU berdasarkan lamanya n~elakukan
satu siklus mesin yang diukur dengan satuan megahertz (Mhz), dimana satu Mhz berarti
dapat diselesaikan satu juta siklus per detiknya. Suatu pengukur waktu yang disebut
dengall clock akan berdetak untuk tiap-tiap siklus yang dilakukan. Misalnya suatu
pemroses 16 Mhz berarti clock akan berdetak sebanyak 16 juta kali tiap deliknva.
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MODUL KULIAH #2

Perangkat Lunak (Software)

BAB IV
PERANGKAT LLJNAK
PISTEM PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
Perangkat keras komputer tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak.
Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi
tertentu telah dibei-ikan kepadanya. Instiuksi-instluksi tersebut disebut dengan perangkat
lunak (software). Instruksi-instruksi perangkat lunak ditulis oleh manusia untuk
mengaktifkan hngsi dari perangkiit keras komputer.
Perangkat keras komputer mempunvai beberapa kegunaan yang sudah dibentuk dan
dipasang di dalannya untuk dapat menanggapi instruksi instruksi yang diberikan. Ka!au
seseorang hams menyusun perangkat lunak yang langsung berhubungan dengan
perangkat keras terlebih dahulu, akan sangat sulit karens harus diketahui secara persis
cara kej a perangkat keras yang bersmgkutan. Kesulitan akan semakin bertambah karena
peralatan yang berbeda mempunyai karakteristik dm cara oprasi yang bel.berda pula
sehingga memerlukan perangkat lunak yang juga berbeda. Untuk mengatasi ha1 ini,
maka dibuatlah suatu perangkat lunak yang disebut dengan sistem operasi (operating
system/OS).
Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sudah ditulis oleh pabrik yarlg berfungsi
sebagai antar niuka (intetfuce) antara perangkat keras dengan instruksi yang ditulis ole11
pemakai (user). Sistem operasi akan mengatur semua operasi dari perangkat keras
komputer. Sebagai contoh, pemakai komputer hanya menuliskan perintah DIR untuk
menanpilkan isi direktori ke layar tanpa hams mengetahui bagaimana perangkat keras
tersebut melakukannya, karena tugas tersebut dilakukan oleh sistem operasi.
Instruksi yang diberikan ke dalam komputer ditulis oleh peinbuat program dengan
menggunakan bahasa pernrograman tertentu.
Karena komputer hanyalah mesin
elektronik yang bekeja berdasarkan kode biner (0 dan I), maka instruksi yang ditulis
seharusnya alarn bentuk biner agar dapat dimengerti oleh komputer. Jika demikian akan
sangat sulit dan membuat frustasi bagi pembuat program. Oleh karena itu, program
komputer cukup ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograrnan yang mirip bahasa
manusia (Bahasa Lnggris), yang nantinya ditejemahkan ke dalam bahasa mesin yang
dimengerti oleh komputer. Proses menterjemahkan ini dilakukan oleh suatu pcrangkat
lunak yang idsebut dengan perangkat lunak bahasa komputer (language sofhvare).
Program jadi yang telah ditulis oleh pemrogram komputer untuk menyelesaikan suati~
masalah disebut dengan perangkat lunak aplikasi (applicatuon sofhvare), misalnya
Microsoft Office yang merupakan program aplikasi buatan Microsoft untuk
menyelesaikan masalah-masalah perkantoran (pembuatan dokamen, surat-rnenyurat,
pengolahan data, grafik, persentasi, dan lain-lain).
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Dengaa demikian, perangkat lun2-k dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:
1. Perangkat lunak sistem operasi, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan
mengkoordinasikan setiap kegiatan dan komponen-komponen dari organisasi
kornputer.
2. Perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk rnentejemahkan
instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pernrograman tertentu ke dalam bahasa
mesin silpaya dimengerti oleh kornputer.
3. Perangkat lunak aplikasi, yaitu program jadi yang telah ditulis dan diterjemahkar. ke
da!am bahasa mesin (siap digunakaddiaplikasikan) untuk menyelesaikan suatu
masalah tertentu.
Dua perai~gkatiunak yeng pertams sering disebut sebagai perangkat lunak sistem ( ~ j l ~ t e m

s~fmare). Hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak dapat digambarkan
sebagai berikut.

-
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SISTEM OPERAS1
Sistem operasi (ope~ating system=OS) merupakan program yang ditulis untuk
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem Itomputer. OS berfungsi
seperti mancjer di dalarn suatu perusahaan, yaitu bertanggung jawab, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan semua operasi kegiatan perusdnaan aecara efisien dan efektif.
Disamping itu, OS juga dapat bertindak seperti pelayan restoran yang merupakan
penghubung antara tamu yang dilayani dengan bagian dapur yang mempersiapkan
fiidangan yang dipesan. Di lain pihak, OS dapat juga bertindak seperti sutradara di balik
panggung, dimana penonton hanya mengetahui bshwa yertunjukan telan berjalan dengan
baik dan lancar, dan pertunjukan akan tidak berjalan dengan lancar jika tidak ada
sutradara yang me~gatursemua kegiatan.
GS seczra formal pertama kali dikembangican uniuk k~mputerseri IBM 701 yang
bertujuac uatuk mengura~lgiwzktu mel~ganggur(idle time) cixi CPTJ d m digunakan

uiltl~!; menjalankan beberapa tugas (job) komputer bersama-sama dengan jalan
dikumpulkan terlebih dahulu semua kegiatan yang akan dilaksanakan iprosedur ini
disebut batch processing).
Saat ini, OS dapat dipergunakan untuk bermacam-macam komputer, dan sebuah
komputer dapat menggunakan satu atau lebih 0 s . Sebagai contoh, sering kita lihat
sebuah komputer mempunyai tiga OS sekaligus, yaitu DOS, Windows, dan Linux.
Secara garis besar, OS terdiri dari program kendali (control program) dan layanan (OS
sen~ice).

Program Kendali.
Sebagian program kendali umumnya disimpan di mernori utarna (ROM), dan karena
sifatnya disebut dengan resident program. Sedangkan sebagian lainnya dari program
kendali disimpan di disk yang disebut denpan transient program.
Program kendali yang tersimpan di disk disebut dengan disk operating system (DOS),
dan yang tersimpan di pita magnetik disebut tape operating system (TOS). Sebagai
contoh, sistem operasi MS-DOS (sistem operasi DOS yang dibuat oleh Microsoft)
mempunyai program kcndali yang disimpan di dalam XOM dengan nama ROM BIOS
(Basic Input Output System) dan yang tersimpan di disk dengan atribut hidden
(tersembunyi) terdiri dari dua buah file yaitu ll3MBIO.com dan 1BMDOS.com. ROM
BIOS dan 1BMBIO.com berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan alat-alat LIO
dasar seperti papan ketik, printer, alat-alat komunikasi, dan alat-alat UO lainnya.
Sedangkan 1BMDOS.com berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan disk.

-

Modul Kuliah 02 Aplikasi Kompuler
Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah
Program Pasca Sarjana - lnstitut Pertanisn Bogor

Bila komputer pertama kali diaktifkan (booting), suatu program bootsrap atau disebut
initial program loader (IPL) yang merupakan bagian dari program kendali secara
otomatis akan mengambil OS di disk dan meletakkannya di dalam RAM. Jika proses ini
tidak berhasil (misalnya dalarn DOS), maka komputer akan menampilkan pesari:
Invalid system disk
Replace the disk, and then press any key
berarti sistem DOS yang dimasukkan adalah sclah, dan kita dimiilta untuk mengganiinya
dengan yang sesuai dan selanjutnya tekan sembarang tombo!.
Program kendali secara umum mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pengkoordinasi
manajemen memori, manajemen alat pengolah, manajemen alat UO, dan manajemen
informasi di dalam disk. Fljngsi terakhil ini yang akar? dijelaskan secilra singkat pada
bagicn a1 ba\;.ah ini.
Suatu sistem komputer yang menggunakan penyimpanan sekunder seperti magnetik disk,
rnembutuhkan suaiu pcrangkat lunak untuk menangani file. OS yang sering disebut
sebagai DOS dibutuhkan untuk menangani akses dari file da!ax disk. Bila informasi
akan direkam ke dalam disk, rnaka DOS hams dapat dapat meletakkannya ke tempat
sektor yang kosong, sehingga tidak menindih informasi dari file lainnya. Demikian pula
bila suatu informasi akan diakses dari disk, maka DOS hams dapat menemukan letak
infom~asitersebut dengan tepat, sehingga tidak salall ambil. Untuk keperlum ini, DOS
rnengatur peta penggunaan dari masing-masing secror dan track. Disamping itu DOS
juga mengatur suatu direktori (daftar isi ciiskj dari file-file yang ada di dalml disk.
Direktori ini berisi informasi mengenai file yang terdiii dari nama file, tipe file, posisi
track dan sector, besarnya file, tanggal d m jam pembuatan, dan sebagainya. Peta dan
direktori ini disimpan di suatu track tertentu dl dalam disk sedernikian rupa sehingga
hanya dagat diakses dengan mudah oleh DOS,

Layanan Sistem Operasi.
OS juga menyediakin fasilitas dalarn bentuk sejumlah program yang dirancang untuk
menyederhanakan operasi dari suatu program apiikasi yang disebut dengan layanan OS
dan utilitas. Layanan OS akan menjadi penghubung antara pemakai dengan mesin
sehingga akan dapat mengurangi waktu dan mempemudah pembuatan program aplikasi.

Disamping layanan, OS juga umumnya menyediakan utulitas seperti t a t editor
(penyunting teks), linkage editor, debugger, dan beberapa command untuk menangani
disk, file, serta peralatan lainnya.
Penyunting teks merupakan suatu program yang disediakan untuk menuliskan suatu teks
yang akan direkam ke dalam disk. Penyunting teks ini banyak dipergunakan oleh mereka
yang akan menulis program komputer, misalnya dalam bahasa rakitan (assembly),
Fortran, Cobol, Pascal, C, dan sebagainya. Namun demikian, dengan perkembangan
teknologi perangkat lunak, penyunting teks ini banyak digantikan fungsinya oleh
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program-program aplikasi pengolah kata, seperti Wordstar (DOS), NotePad atau
WordPad (Windows), dan bahkan yang sangat populer saat ini yaitu Microsoft Word.
Utulitas linkage editor dzn debugger banyak digunakan dalam kaitannya dengan
pemrogramm komputer, dan tidak dijelaskan dalam buku iqi. Sedangkan command
(perintah) adalah fasilitas yang dapat diaktifkan dengan suatu perintah langsung, yaitu
dengan jalan menuliskan suatu perintah di layar komputer melalui tanda (prompt).
Sebagain contoh, menuliskan perintah berikut:

sdalah pemakai ingin menampilkan isi suatu direktiru di dalam disk yang berlabel C.
Perintah OS dapat digunakan untuk menangmi disk, file, dan peralatan izimya. Perintah
dapat befoentu!; perintah internal atau eksternal. Perintah-perintah internal (~nisalnya
pada DOS) terdiri dari pe;intah-perintah yang tersimpan bersama-sama menjadi satu
dalam file di disk d e ~ g a nnama file COMMAND.com. File ir.i secara otomatis dibaca
dan diletakkar, di memari utama bersama-sama dengan DOS pada waktu proses 'oooting,
sehingga setiap saat dzpat digunakan. File ini harus dan selalu diambil pada saat
komputer diaktifkan, sehingga jika komputer tidak berhasil mengambil file tersebut, akan
muncul pesan:

Bad command or missing interpreter
yang berarti file COMMAND.com yang diinginkan telah rusak (bad) atau tidak
ditemukan (misszng). Jika demikian, isilah file COMMAND.com yang benar pada disk
dimana komputer pertama kali mengakses pada saat komputer diaktifkan.
Instruksi yang teimasuk di dalam perintah-perintah internal DOS antara lain adalah DIR,
COPY, DEL, RENAME, MD, RD, CD, dail sejenisnya.
Lain halnya dengan perintah internal, perintah-perintah ekstemal hanya dapat digunakan
jika file perintah tersebut terdapat di dalam disk. Instruksi yang termasuk di dalarn
kelompok perintah ekstemal DOS antara lain adalah FORMAT, DISKCOPY, FDISK,
BACKUP, RESTORE, dan sejenisnya.

PERANGKAT LUNAK BAHASA
Perangkat lunak banasa merupakar. program khusus yang sudah dibuat oleh pabrik
komputer atau perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan
program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai pentejemah program yang ditulis
dengan bahasa pemrograman komputer menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oikil
komputer. Bila perangkat lunak bahasa ini tidak tersedia, maka pembuat program hams
menuliskan programnya langsung dalam bahasa mesin yang berbentuk biiangan biner,
dan ha1 ini sangat sulit dan rumit.

-
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Perangkat lunak bahasa dapat dikategorikan menjadi assembler (perakit), compiler
(kompilator), dan interpreter.
Assembler mempakan p r o p a n yang digunakan untuk menterjemaldcan progranl aplikasi
yang ditulis dengan bahasa rahitan (assembly language) atau bahasa Femmgraman
simboiik menjadi bahasa xnesin. Gengan bahasa simbolik, masing-masing kode operasi
mesin tidak ditulis dengan bentuk bilangan biner, tetapi dengan suatu kode simbolik
tertentu yang disebut dengan mnemonic. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik
disebut dengan program sumber (sourcepi-ogram) dan hasil terjemahannya dalarn bentuk
bahasa mesin disebut dengan program obyek (object program=OBJ). Proses pembuatan
program obyek dari program sumber juga &an menampilkan daftw kesalahan sintaks
Cjika ada) yang dibuat oleh pzmrogram. Kesalaban ini hams dibetulkan terlebih dailulu
sebelum diproses lebih lanjut.
P1.ogrcm obyek niasih belu~r: dapa: ciijalankan di komputer. Aga; d a p ~ tdiialankan,
program obyek ini hams di-link dengan menggilnakan linkage editor atau linker yanz
jugs sudah disediakan oleh sistem opcrasi, dan menghasilkan program yang dapat
dijalankan oleh komputer, disebut executablefile (file EXE).
Walaupun penulisan program dengan bahasa simbolik lebih mudah dibanding dengan
bahasa mesin, tetapi masih dirasakan kesulitan karena penulis program hams:
I . mengetahui susunan serta fungsi dari masing-masing register di dalam CPU.
2. mengetahui dengan persis cara alokasi memori komputer yang dipergunakan.
3. mengetahui hngsi-fungsi yang disediakan oleh OS
Untuk mengatasi ha1 ini telah dikembangkan suatu bahasa yang iebih dekat dengan
pemakai komputer yang disebut dengan bahasa tingkat tinggi (high-level lunguage),
misalnya Basic, Fortran, Pascal, '3, dan sebagainya. Program yang ditulis dengan bahasa
tingkat tinggi iili hams diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh
komputer. Penterjemah ini dapat berupa kompilator atau interpreter. Kompilator
menterjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus (sama dengan
assembler) dan menghasilkan program obyek, yang selanjutnya cii-link sehingga
menghasilkan file EXE. Contoh perangkat lunak bahasa seperti ini adalah Pascal, C, dan
masih banyak lagi. Sedangkan interpreter menterjemahkan instruksi satu per satu dan
langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya, sehingga tidak
dihasilkan program obyek maupun file EXE. Contoh untuk ini adalah Basic versi baku,
dBase, dan sebagainya.

PERANGKAT LUNAK APLIKASI
Sistem operasi dan perangkat lunak bahasa tidak ditujukan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam aplikasi tertentu yang dihadapi oleh pemakai komputer. Program
yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam aplikasi tertentu disebut
program aplikasi atau program paket. Ada dua cara untuk bisa mendapatkan program
aplikasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengembangkan sendiri (sangat sulit dan perlu
keahlian khusus) atau membelinya (mudah).

-

-
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Saat ini banyak sekali program-program aplikasi yang tersedia di pasaran. Programprogram ini dapat diandalkm, dapat memenuhi kebutuhan pemakai, dirancang dengan
bzik, relatif bebas dari kesalahan, mudah digunakan (user 'iendly), mcmpunvei
dokumentasi yang memadai, dan didukung oleh layanail Furna jual yang baik. Programprogram paket ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah umum, seperti
membuat dokumen (Microsoft Word), membuat slide persentasi (Microsoft Power
Point), pengolahan data sederhana berupa spreadsheet (Microsoft Excell), pengolahan
database (Microsoft Access) yang semuanya terangkum dalam paket program Microsoft
Office. penerbiran (Adobe PageMaker), mengelola gambar (Adobe Photoshop), dan
sebagainya. Akan tetapi, bila kite mempunyai permasalahan yang sifatnya khusus dail
unik, sehingga t~dakada paket-paket program yang sesuai untuk digunakan, maka dengan
terpaksa hatus dikembangkan propram aplikasi sendiri.
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MODUL KULIAH #3
Manajemen Basis Data

BAB V
MANAJEMEN BASIS DATA
Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama
lainnya, tersimpan di pera~gkatkeras komputer dan digunakan untuk memanipulasinya.
Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena
merupakm~dasar dalam menyediakan infoimasi bagi para pemakai. Penerapan database
dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem database adalah suatu
sistem infomssi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling berhubungan satu
dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk bebei-apa aplikasi yang bern~acamIr.scem didaiam suatu organisasi. Dengan sistem database seperti itu tiap-tiap orang atau
b a ~ i a ndapat memandang database dari beberspa sudut pandangan yang berbeda. Bagizn
icredit dapat memandangnya szbagai data piutalig. Bagian penjualan ddpat
me~nandangnyasebagdi datz penjualan. Eagian personalia dapat n~emandmgnyasebagai
data karyawan dan lain-lain. Berbeda dengan sistem pengolahan data tradisiond
(tradisional data processing syste;ns), sumber data ditangani sendiii-sendiri untuk tiaptiap aplikasi.

PENDEKATAN TRADISONAL
Pendekatan tradisional yang berhubungan dengan manjemen data, sumber data
dikumpulkan dalam file-file yang tidak berhubungan satu dengall yang lainnya. Biasanya
tiap-riap file dirancang untuk aplikasi yang tertentu.
Pendekatan tradisional ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :
1. Tejadi duplikasi data (data redudancy).
Karena tiap aplikasi membentuk file data tersendiri, akan dapat menimbulkan
duplikasi data yaig sama. Sebagai contoh, file data personalia digunakan untuk
aplikasi personalia dan file data gaji digunakan untuk aplikasi pengganjian, berisi
beberapa item yang sama sehingga terjadi duplikasi. Akibat lebih lanjut dari
duplikasi data ini adaiah:
a. Modifikasi dari data yang duplikat harus dilakukan untuk beberapa file, sehingga
kurang efisien.
b. Pemborosan tempat simpanan luar.
2. Tidak tejadi hubungan data.
Karena tiap-tiap aplkasi menyelenggarakan file tersendiri, maka hubungan data ke
file di aplikasi yang lain tidak ada. Misalnya aplikasi penjualan menyelenggarakan
file data penjualan sebagai berikut: bila pada aplikasi ini diinginkan laporan
penjualan, maka tidak dapat dilakukan, karena data salesman tersebut tidak terdapat
dalam file penjualan. Sebenarnya data salesman tersebut ada di file personalia, karena
hubungan data untuk aplikasi lain tidak dapat dilakukan, terpaksa data salesman juga
hams dimasukkan dalam file penjualan, sebagai akibat lebih lanjut terjadi lagi
duplikasi data.
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PENDEKATAN DATABASE

Pendekatan database mencoba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tejadi di
pendekatan tradisional, yaitu :
1 . Duplikasi data ciikurangi.
Karena database merupakan kumpulan dari semua data secara umum, maka dapat
digunakan bersarna-sama untuk semua aplikasi, sehingga duplikasi data dapat
dikurangi.
2. Hubungan data dapat ditingkatkan.
Karena data dikumpulkan bersama-sama, maka hubungan dari data dapat
ditingkatkzn, yang berarti data di file tertentu dapat dihubungkan dengan data di filefile lainnya.
H I R A M DATA

Sampai dengan membentuk suatu database, data mempunyai hirarki mulai dari karakterkarakter (characters), item data (data item ataufizld), record file dan kemudian database.
Karekter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf atau
pun karakter .karskter lihusus (special characters) yang membentuk suatu item data.
Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukan suatu item dari
data, seperti misalnya nama, alamat dan lain sebagainya. Kumpulan dari field membentuk
suatu record.
Ada tiga ha1 yang penting dalam suatu field yaitu :
1. Nama dari field
Field hams diberikan nama untuk membedakan field yang satu dengan field yang
lainnya.
2. Representasi dari field
Representasi dari field menunjukkan tipe dari field (fzeld type) serta lebar dari filed
(field width). Field dapat bertipe numerik, teks, tanggal, memo, karakter dan lainlain.
3. Nilai dari field 'Jield value)
Nilai dari field menunjukkan isi dari field untuk masing-masing record.
Kumpulan dari field membentuk suatu record, yang menggarnbarkan suatu unit data
individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. Misalnya file
personalia, dan tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawan.
File terdiri dari record-record yang menggarnbarkan satu kesatuan data yang sejenis.
Misalnya file mata kuliah berisi data tentang semua mata kulia yang ada. Sedangkan
kumpulan dari file membentuk suatu database.
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ORGANIEASI FILE DATABASE
Penekanan pada kegiatan pengolahan data adalah pada kemarnpuan untuk mengakses
data dengan cepzt serta efisien dalam penggunaan media penyimpanan sekundcr. Faktor
yang mempengaruhi ini adalah organisasi dari file data. Organisasi data secara
konvensional dirasakan kurang efisen, karena berorientasi pada file, artinya data
cenderung hanya berhubungan dengan data yang lainnya dalam satu file saja,tidak ada
hubungan dengan file yang lain. Sebagai alcibatnya integrasi data dengan file yang
lainnya kurang dan sulit. Menyadari ha1 ini mulai dikembangkan metode-metode baru
untuk organisasi file yang lebih baik, yang kemudian dikenal dengan organiszsi file
database. Organisasi file database mencoba meningkatkan struktur dari data supaya
integrasi data antara satu file dengan file yang lainnya 1zbih meningkat, dengan
menunjukkan hubungan dari data yang satu dengan data yang lainny~.Berikutnya
Cikembzngk~nsuatu struktur dari data supaya integrasi data a ~ t a r asatu file dengan file
yang lainnya. Berik1itn;la dikembangkan suatu stmktur dzta yang baru yaitu struktur data
berjenjang (hierarchical data structure) dan struktur data jaringan (nework dtrta
structure). Struktur data jaringan kemudian distandardisasikan pada tahun 1971 oleh
DataBase Task Group (DBTG) yang merupakan panitia dari CODASYL (Commettee on
Data System Languangesj. Stmktur data jaringan ini sekarang dikenal dengan model
DBTG. Juga pada tahun 1970 dan 1971 muncul dua buah paper oleh E.F. Codd yang
mendefinisikan struktur data yang lain, yaitu struktur data hubungan (relational data
structure).

Struktur Data Hirarki.
Struktur data hirarki atau disebut juga dengan nama struktur pohon (tree data structure)
rnenunjukkan hubungan antara data membentuk suatu jei~jangseperti pohon. Suatu pohon
dibentuk dari beberapa elemen grup data yang berjenjang, disebut dengan node. Node
jlang paling atas atau level satu diszbut dengan akar (root). Tiap-tiap node dapat
bercabang ke node-node yaig lain. Data yang diwakili dengan struktur pohon ini hams
memenuni dua kondisi, yaitu :
1. Pohon hanya mempunyai sebuah root saja.
2. Tiap-tiap node kecuali root hanya dapat mempunyai sebuah parent (orang tua) saja,
tetapi tiap-tiap node dapat mempunyai beberapa anak.
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Node 1 adalah root Gan merupakan parent dari node 2,3 dan 4
Node 2 , 3 dan 4 adalah node level 2 yang merupakan anak dari node 1. Node 2 adalah
parent dari node 5 dan 6. Ncde 4 adalah parent dari nods 7, 8, dm 9.
Node 5 dab 6 adalah node level 3 dan merupakan anak dari node 2
Node 7,8 aan 9 adalah node level 3 dan merupakan anak dari node 4

IC

Fakultas

Dosen

1
J

Mahasiswa

Sejarah Niiai

Untuk memperjelas pembahasan, penggambaran struktur data secara logika sangatlah
membantu.
Representasi secara logika berhubungan dengan bagaimana data
dihubungkan untuk memenuhi kebutuhan infonnasi pemakai. Suatu skema dapat
digunakan untuk menggambarkan keseluruhan organisasi data secara logika. Skema
menunjukkan peta dari data. Seperti halnya garnbar suatu gedung yang b~ikanmerupakan
gedungnya, skema juga bukan merupakan datanya, tetapi adalah peta dari data. Skema
hanya rnenunjukkan nm-a dari item data serta atributnya dan menunjukkan hubungan
diantara data yang ada. Hubungan dari data didalam skema dapat berupa :
1. Hubungan satu-ke satu (one-to-one), yang digambarkan dengan sebuah anak panah
dan sebuah anak p z x h .

2. Hubungan satu ke banyak (one-to-many) yang digambarkan derlgan sebuah an&
panah dan dua buah anak panah.

4

3. Hubungan banyak-ke-banyak yang digambarkan dengan dua buah anak panah dan
dua buah anak panah.
A

Pada gambar sebelumnya, yaitu struktur pohon suatu fakultas, bila digambarkan dalam
bentuk skema akan berbentuk :
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FAKULTAS

$
KODE

NON EDIIKATIP
NAMA

JABATANA

DOSEN

KODE NAMA JURUSAN
--

f fi.HASISWA
NOMHS

NAMA

JURUSAN

Hubungan dzta antara fs,kcltas dengan tenaga non-zdukatif, dosell dan mahasiswa adzlah
hubungan satu ke banyak (one-to-magy). Satu fakultas ini mempunyai beberapa tenaga
ncn-edukatip, beberapa dosen dan beberapa mahasiswa. Seorang tenaga non-edukalif
mengalami beberapa kali perubahan jabatan, berarti hubungannya adalah satu-ke-banyak.
Tiap-tiap dosen mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mengajar beberapa kelas.
Sebuah kelas hanya diajar oleh seorang dosen, tetapi seorang dosen dapat mengajar
beberapa kelas, sehingga hubungannya adalah satu-ke-banyak. Bilamana tiap-tiap kelas
mempunyai lebih dari seorang dosen yang mengajar, maka berarti hubungannya adalah
banyak-ke-banyak (many-to-many). Demikian juga dengar1 mahasiswa mempunyai
beberapa nilai untuk niata kuliah yang sudah ditempuhnya, berarti hubungxnya juga
saiu-ke-banyak. Untuk memperjelas masalah ini akan diberikan contoh ni!ai-nilai dari
data yang digambarkan oleh skema tersebut.
Pada garnbar contoh nilai-nilai data tersebut misalnya dosen BARYANTO adalah
golongan 3C yang diangkal pada tanggal 23-9-75 dengan surat keputusan 123/xyzl75.
Sebelumnya golongan 3A yang diangkat pada tanggal 12/3/70 dan 3B pada tanggal
78/73. Hubungan data ini menunjukkan hubungan one-to-many. Dosen ini mengajar dua
kelas, yaitu kelas manajemen personalia dan manajemen produksi. Hubungan data ini
juga merupakan hubungan one-to-many. Tenaga non-edukatip GUNARTO jabatannya
sekarang adalah programmer, yang dirintis mulai dari juru ketik, operator lalu menjadi
programmer. Hubungan data ini juga one-to-many. Salah satu mahasiswa, yaitu
bernomor mahasiswa 8598 telah mengarnbil beberapa mata kuliah KOM345, KOM567,
KOM678 dan seterusnya, yang juga menunjukkan hubungan data one-to-many.

Struktur Data Jaringan.
Struktur data jaringan (network data structure) disebut juga dengan plex data structure.
Kalau struktur data pohon tiap-tiap node tidak dapat memiliki lebih dari satu parent, pada
pada struktur data jaringan, tiap-tiap node dapat memiliki lebih dari satu parent seperti
pada gambar benkut.
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Skerna yang inenggambarkan struktur data pohon sebelumnya, bila diubah menjadi
struktur data jaringan akan berbentuk sebagai berikut :

KODE

NAMA

JABATANA

A

f

S ARAH JABATAN

NAMA

A A

3 -

A A

i

I

JURUSAN

KELAS

Kelas mempunyai dua buah parent yaitu DOSEN dan M M A S I S W A yang berarti
hubungan data KELAS selain dengan DOSEN juga dengan MAHASISWA. Dosen
mengajar disuatu kelas tertentu diikuti oleh beebiapa mahasiswa. Antara KELAS dan
MAHASISWA mempunyai hubungan data many-to-many, artinya tiap-tiap mahasiswa
dapat mengarnbil beberapa kelas dan dan tiap-tiap kelas dapat diikuti oleh beberapa
mahasiswa.

Struktur Data hubungan
Struktur data hubungan (relational data structure) mempunyai dua karakteristik , yaitu :
1. File dalam bentuk tabel yang persis dengan file urut.
2. Hubungan antara record didasarkan pada nilai dari field kunci, bukan berdasarkan
alamat atau pointer didalam record seperti pada struktur data pohon dari jaringan.
Maksud utama dari model struktur data hubungan ini adalah meletakkan semua
hubungan data dalam bentuk tabel dua dimensi. Data didalam model ini dapat
diidentifikasi dalam hubungan nyata terhadap item data yang ada di dalam record. hi
merupakan keuntungan penting dibandingkan dengan model be$enJang atau model
jaringan. Lebih lanjut akan lebih mundah bagi mereka yang akan merancang database
-
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menggu~akan model relasional. Sebagzi akibatnya model relasionel ini banyak
dipergunakan dan dikembangkan mulai dari komputer-komputer rnikro sampai ke
komputer besar. Seperti telah disebutkan bahwa model hubungan ini rnenggunakaq
tabel dua dimensi yang menggambarkan hubmgzn antara data. Kolom dari tabel
mznunjukkan atribut (attribute) dari file. Atribut ini menunjukican itcrn-item data atau
field, masing-masing baris dari record didalam tabel database disebut dengan tuple.

1
Record

1

,

I

I

I

8598

KOM678

8600

KOM678

8606

KOM345

I

1

1

86187

1

A

atribut

Field kunci

Supaya tidak selalu menggambarkan file data dalam bentuk tabel, maka dapai diwakili
dengan sudu notasi sebagai berikut :
NlLAlMHS (no-rnhs, kode-rnk, sem, tahun, nilai)

Elemen sebelum field kunci yaitu NILAMHS merupakan narna dari file databasenya dan
elemen-elemen didalam tanda kurung mempakan nma-nama dari atribute atau field.
Didalam istilah relasional, kumpulan dari atribute disebut dengan domain. Atribute
didalam domain yang digaris-bawahi menumjukkan kunci field.
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NORMALZSASZ
Normalisasi (normalization) adalah proses tahap demi tahap untuk mengganti struktur
data pohon atau jaringan menjadi struktur data hubungan dalam bentuk tabel dua
dirnensi. Misalnya skema yang menggambarkan struktur pohon sebagai berikut :

*
nofaktur

tanggal

nilai

Skema terscbut akan din~rmzlisasikankedalam bentuk notas; menjadi :
PENJUALAN (nofaktur, tanggal, nilai)
LANGGANAN (kodelgn, nofaktu:, nama, n!amat, piutang)
BRGJUAL (kodebrg, nofaktur, unit, harga)

Tampak bahwa pada file LANGGANAN dan BRGJUAL dalam domain ditambahkan
suatu field XOFAKTLrR, supaya hubungan antara data diantara file dapat dilakukan.

SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA (DATABASE MANAGEMENTSYSTEM)
Data Base Managenlent System ( D B M S ) adalah paket perangkat lunak yang komplek
digunakan untuk memanipulasi database. Banyak sekali paket DBMS yang telah beredar.
Untuk memilih paket mana yang tepat untuk digunakan ada beberapa pedoman untuk
menentukannya, yaitu :
I . Harus mudah digunakan.
2. Mempunyai prosedur back up untuk membuat file pelindung.
3. Dapat memberikan berita apabila terjadi kegagalan sistem.
4. Banyak file yang dapat dibuka serentak pada suatu saat.
5. Kemampuan untuk merubah nilai-nilai default yang sudah ditentukan.
6. Kemampuan dari operasi aritmetikanya ( pernambahan, pengurangan, pernbagian,
perkalian perpangkatan).
7. Kemampuan mengedit data dengan mudah.
8. Kemampuan untuk mengurutkan data.
9. Kecepatan pengolahannya.
10. Kecepatan pembuatan laporan.
1 1. Kemampuan memodifikasi struktur data.
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12. Kemarnpuan memperternukan, menggabung ?.tau mengupdate dengan dua atau lebih

file.
13. Kemampuan indexing.
14. Mempunyai query language
15. Kemarnpuan berhubungan dengan program lain.
16. Jumlah record yang dapat ditangani oleh masing-masing file.
17. Jumlah khrakter per record yang dapat digunakan.
18. Jumlah dari field yang dapat ditentukan dalam sebuah file.
19. Panjang maksimum suatu field.
20. Jumlah dari field kunci dalam satu file.
21. Kemampuan berhubungan dengan file lain.
22. Kemampuan menggunakan hard disk
23. Kemampuan untuk digunakan pada sistem nulti user.
24. Harga dari paket tersebut.
25. Dukungan purnaJual bila ada versi yang lekih baru.

Beberapa paket DBMS untuk komyuter IBM PC

1

Nama Paket

(

DBASE II

I

II Pembuat
]

1

Ashton-Tate, Culver City CA

I

I Ashton-Tate, Culver City CA

DBASE Ill
DBASE III Plus

Ashton-Tate, Culver City CA

FOX BASE +

Fox Software Inc., Perrysburg OH--

t
~

r
E

w
S

S

~
I

a

--

r Technology.
e
Los Gatos CA

7

Microsoft Inc.

dan lain-lain.

Bahasa query atau sering disebut dengan SQL (Structured Q u e y Language, adalah
bahasa yang digunakan untuk mengambil informasi atau data dari database. Dengan
menggunakan bahasa query, maka pemakai dapat menggunakan database tanpa harus
membuat suatu program terlebih dahulu. Hanya dengan menggunakan bahasa query yang
singkat, maka dapat berhubungan dengan database. Dengan demikian mereka yang tidak
menguasai pernrograman, masih memungkinkan untuk memanipulasi database secara
langsung dengan mudah. Operasi dasar bahasa query adalah:
1. SELECT : digunakan untuk memilih data atau nama field yang akan dhmbil dari
database
2. FROM : digunakan untuk menunjukkan nama tabel darimana data berasal.
3. WHERE : kondisi yang hams dipenuhi untuk mengambil data dari database.

-
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Sebagai contoh untuk mengarnbil informasi dari Data Mahasiswa ~ a d sebuah
a
database,
maka dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa query sebagai berikut :

-.

No
1
2

3

Nllvi

Nari\a

GO631 0585
GO6310586
GO6310587

Andi
Fuad

Doni

J u r u .~
Biologi
llmu Komputer
Ivlatematika

Bahasa querv :
SELECT NIIvl, Nama, Jurusan
FROM Data Mshasiswa
WHERE Nama= "ANDI"
Hasil yang akan dipelu!eh dar;. ciucry diatas adalah :

I NIM

1

~06310585

Nama

Jurusan

Andi

Biologi

P
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MODUL KULIAH #4

Kom~~nikasi
Data dan Jaringan Kornputer

BAB VI
KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER

Kemajuan teknologi komunikasi sekarang mempunyai pengaruh pada perkembangan
pengolahan data. Data dari satu tempat dapat kirim ke tempat lain dengan alat
telekomunikasi. Untuk Data yang menggunakan komputer, pengirin~an dala
menggunakan sistem transmisi elektronik, biasanya disebut dengan istilah koinunikasi
data (duta conimi~nication). Di dalam sistem komunikasi, istilah jaringan (network)
digunakan bila paling sedikil dua atau lebih alat-alat dihubungkari satu dengan yang
lainnya. C o ~ t o hjaringan yang banyak dilihat sehari-hari adalah jariiigan radio dan
televisi, di~nanabeberapz stasiun pemancar saling dih~ibungkan,sehingga suatu program
yang sama dzpat disiarkan ke segala penjuru.

KOMUNIKASI DATA
Untuk mengkomu~ikasikandata dari satc tempat ke tcinpat yang lain, tiga elemen sistem
hams tersedia, yaitu s~linberdata (source), media transinisi (Trrlwmission mzdia) yang
membawa data yang dikirim dari sumber data ke elemen ketiga yaitu penerima
(receiver). Bila salah satu elemen tidak ada, maka komunikasi tidak akan dapat
dilakukan.

Media Transmisi Data
Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data.
Untuk dapat mengetahui tentang transmisi data lebih lengkap, inaka perlu diketahui
beberapa ha1 yang berhubungan dengan proses ini. Hal tersebut menyangkut :
Media transmisi yang dapat digunakan.
Kapasitas channel transmisi.
Tipe dari channel transmisi.
Kode transmisi yang digunakan.
Mode transmisi
Protokol
Penanganan kesalahan transmisi.
Beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai channel Galurkanal) transmisi atau
carrier dari data yang dikirim, dapat berupa kabel maupun radiasi elektromagnetik. Bila
sumber data dan penerima jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam area yang lokal, maka
dapat digunakan kabel sebagai media transmisinya. Kabel dapat berbe~ituk kabel
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tembaga biasa yang digunakan pada telepon, coaxial cable (kabel koax) ataufibzr optic
(serat optik). Kabel koax merupakan kabel yang dibungkus dengan metal yang lunak dan
mempunyai tinglcat transmisi data yang lebih tinggi dibandinq dengan kabel biase.tetapi
lebih mahal. Sedangkan kabzl serat optik dibuat dari serabut-serabut kaca (opticalfibers)
yang tipis dengan diameter sebesar diameter rambut manusia. Kabel jenis ini mempunyai
kecepatan pengiriman data sampai 10 kali !ebih besar dari kabel koax.
Bila sumber data dan penerima data jaraknya cukup jauh, kana1 komunikasi data berupa
mediz radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melaiui udara terbuka, yang dapat
berupa gelombang niikro (microwave), sistem satelit (satellite system) atau sistenl laser
(laser system).
Gelombang merupakan gelombang radio frekuensi tinggi yailg
dipancarkan dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Sifat pemancaran dari gelombang
mikro adalah line-ofsight, yaiV~tidak boleh terhalang, misslnja karena adanya gedunggcdung yang tinggi, bukit-lukit atau qunung-gunuiig. Ge!ombang mikro biasanya
digunakan untuk jsrek-jarak yang dckat saja. Untuk jarak yang jauh, h?,~.~s
digunakan
stasiun relay yang berjarak 3@ sampai 50 kilometer. Stasiur. relay diperlukan karena
untuk menlperkuat sinyal yang diterirna dari stasiun relay sebelumnya dan
nieneruskannya ke stasiun relay berikutnya.
Karena gelombang mikro tidak boleh terhalang maka untuk jarak-jarak yang jauh
digunakail sistem sate!it. Satelit akan mencrima sinyal yang dikirim dari stasiun
gelombang mikro di bumi dan mengirimkannya kembali ke stasiun bumi yang lainnya.
Satelit berfungsi sebagai stasilln relay yang letaknya di luar aiigkasa.
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Kapasitas Kana1 Transmisi
Bandwidth (lebar band) menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk
satu unit waktu yang dinyatakall dalam satuan bits per secolid (bps) atsu churucters per
second (cps). Bandwith dengaii satuannya bps atau cps menyatakar! ukuran dari kapaitas
kanal transmisi, bukan ukuran kecepatsn. Trailsnlisi data dengan ukuran 1000 bps tidak
dapat dikatakan lebih cepat dari transmisi data dengan ukuran 200 bps. tetapi dapat
dikatakan bahwa lebih banyak data yang dapat dikirirnkan pada satu unit waktu tertentu
(det i k).

Kapasitas atau trcnsfer rule (tingkat penyaluran) atau baud raze dari kanal tranlnisl dapat
digolongkan dalain t1crr.i-o\vballcl rliailitei, \)orre build clzatinel, wzdeblzntl challlzel.
Narrowband chun;lel ztau szrh!oir~grudu cltntinel meiupakan kanal transmisi dencga~:
F.ni:cl~vidthy?-ng rendah, berkisar dari 50-300 bps. Biaya transmisi lewal 1zurroll>bail,!
chanrrel lebih rendah, tetapi biaya rata-rala per bitnya lebih m ~ h a ldengall tingk2t
kemampuan kesalahan yang besar. Jalur telegraph merupakan contoh dari kanal jenis ini.
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Voice band channel atau voice g x d e channel merupakan kanal transmisi yang
mempunyai bandwidth lebih besar dibandingkan dengan narrowband chatinel, yang
ber~isardari 30C - 500 bps. Jalur telepon merupa~ancontoh dari kana1 jenis ini.
Wideband charitrel a:zu broad barid channel adalah k a ~ ~ atrans~nisi
l
yang digurlakan
untuk transmisi volume data yang besar dengan bandwidth sampai 1 juta bps. Secara
umuI1; transmisi data dengar, kanal ini sangat mahal, tetapi bila diperhitungkan biaya per
bitnya akan lebih murah dan kenlungkinan kesalahan transmisi kecil. Jalur telepon jarak
jauh menggunakan kanal wideband, yaitu menggunakan media kabel koax yang ditananl
di dasar atau gelombang mikro ata~lsistem sateli:.

Tip? Kana1 Transmisi.
Suatu channel tracsnlisi dapat n~e~npunyai
tipe transmisi satu arah (otle ;\ta?3tai*tlsmision),
transmisi dila arah bergantian'(eit1zer way tr~nsmisioti)atau ~ r z n s m i ~dua
i arah sel-entak
(boih way trr~tisn~ission).
Tipe transinisi sat2 arah :nei.upa!tan kanal transl~lisiyr;ng l~anya
d a p t membawa infomlasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bisa bolak-balik.
Siaran radio atau televisi merupakan contoh dari trailsillisi dari a-ah, yaitu sinyal yang
dikirinkan dari stasim pemancar hanya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran,
tetapi pesawat penangkap siaran tidak dapat mengirinlkan infonnesi balik ke stasiuil
pemancar. Pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain yang searah (komputer
yar,g satu sebagai pengirim dan komputer yang lainnya sebagai penerima) rnerupakan
contoh transinisi satu arah.
Tipe transmisi dua arah bergantian (two way transt?lissiorz atau llcrlf dzip1e.u) merupakan
kanal translilisi dimana informasi data day;at mengaiir dalanl dua arah yanz bergantian
(satu arah dalan suatu saat tertentu), yaitu bila satu n~engirinlkan,yang lain sebagai
penerima dan sebaliknya, tidak bisa serentak. Dengan transmisi dua arah bergantian maka
dapat mengirim dan menerima data. Walkie-talkie tncrupakan contoh dari transinisi dua
arah bergantian, yaitu dapat mendengarkan atau berbicara secara bergantian.
Tipe tra~ismisidua arah serentak (hoth-wa-y transnzissiai? atau full-dztp!e.x) mempakan
kanal dimana informasi data dapat mengalir dalam dua arah secara serentak (dapat
rnengirim dan menerima data pada saat bersamaan). Komuilikasi lewat telepon
merupakan contoh dari transmisi dua arah serentak, yaitu dapat berbicara sekaligus
mendengarkan apa yang sedang diucapkan oleh lawan bicara.

Perangkat Keras Komuniasi Data.
Selain perangkat keras utama, seperti alat input-output pernroses, dan penyimpanan
sekunder, dalam sistem kon~unikasidata diperlukan bberapa perangkat keras lainnya,
antara lain berupa modem. Umumnya jalur transmisi menyalurkan data dalam bentuk
data analog, ssdang data yang di!lasilkan oleh sut!lbcr perlgirinl berbcntuk data digit,?!.
Suatu alat yang disebut nzodulator-democittlator (disingkat modem) digunakan untuk
merubah data dan bentuk digital ke bentuk analog dan sebaliknya.
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PESAWAT
TILPUN

Ja~inganadalah suatu set permgkat keras dan luiiak didalan; sl!aig sis!em yang meirliiiki
suatfi aturan tertentu yang nlengatur seluruh aktivitas dan perilaku anggota-anggotanydalam melakukan sua.tu aktivitas.
Satu komputer yang terkoneksi ke jaringan menjadi satu node dari jarii~gan ~e~rscbu?.
Selain yang bckan komputer juga dapat menjadi node sepanjang mereka dapai
berkoillunikasi melalui jaringan, dengan nlengirim dan menerima datanya terhadap nodcnode yang Inin. Istilah "host" secara umum diartikan sebagai komputer yang terkoneksi
4e janngan yang dapai n1en:berikan layanan jaringan (network service). Data yang
ilikirirnkan dari satu komputer ke k o n ~ p u ~ elain
r dalam jaiingan dibawa o!ch i ~ ~ e d i l : i m
jaringan. Medium yang banyak digunakan addlah E~heniet,tennasuk juga 'Yokel, Xing'
FDDl (Fiber Distributed Data Lnterface; medium yang menggunakan serat oplik) dan
Apple's LocalTalk.

Komponen Jariilgan
Komponen dari suatu jarinsan adalah node dan link. Node adalah titik yang dapar
menerima input data ke dalam jaringan atau menghasilkan ouput informasi atau kcduaduanya. Node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lai~mya,atau suatu PC atau
komputer mikro sampai kornputer yang raksasa atau modem. Sedangkan l i t ~ kadalah
karial atau jalur transmisi untuk arus informasi atau data diantara node. Lir!k dapat
berupa kabel, sistem gelombang mikro, laser, atau sistem satelit.
Jaringan yang masing-masing nodc terletak di lokasi yang berjauhan satu ctengan yarlg
lainnya dan rnenggunakan link, berupa jalur transmisi jarak jauh disebut dengan jaringan
eksternal. Sedangkan jaringan yang masing-masing node terpisah dalatn jarak yang lokal
dan menggunakan link berupa jalur transmisi kabel dsebut scbagai jaringan lokal atau
LAN (lokul urea rretwor-k).
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Protokol Jaringan.
Dalani dunia komunikasi data komputer, protokol mengatur bagimana sebuah komputer
berkomunikasi dengan komputer lain. Dalam jaringan komputer dapat menggunakan
banyak macam protokol tetapi agar dua buah komputer dapat berkomunikasi, keduanya
perlu nienggunakan protokol yang sama. TCPIIP (Trutlst?rissiotl Cot~trol
Prorocol/Ittrerrter Protocol) adalah sekelompak protokol yang mengatur komunikasi data
komputer di internet. Komputer-komputer yang terhubung ke internet berkoniunikasi
dengan protokol ini. Karena menggunakan protokol yang sama, yaitu TCPJIP, perbedaan
jenis komputer dan sistem opcrasi tidak menjadi masalah, sehingga jika sebuah komputer
menggunakan protokol TCPIIP dan terhubung langsung ke internet, maka komputer
tersebut dapat berhubungan dengan komputer di belahan bumi manapun.

Model Jaringan.
Ada dua model jaringan:
1. Model peer to peer. Menurut model ini, setiap host dapat menawarkan layanan ke
peer lain dan juga mengambil layanan dari peer lain. Model ini cocok untuk jaringan
kecil. Wirtdowsfor Workgrolrp menggunakan rnodel ini.

Model Cliertf/Server. Model ini memisahkan secara jelas, mana yang dapat
memberikan layanan jaringan (server) dan mana yang hanya menerima layanan
(clienf). Beberapa komputer di-setup sebagai sewer yang memberikan segala
sumberdaya (resource) dari jaringan: printer, modem, saluran dan lain-lain kepada
komputer lain yang terkoneksi ke jaringan yang berfungsi sebagai client. Untuk dapat
berkomunikasi antara server dan client (dan diantara mereka) server menggunakan
aplikasi jaringan yang disebut server prograrn dan, sementara cliertt menggunakan
clietlt program untuk berkomunikasi dengan server program pada server.
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Arsitektrrr Jarirrgarr : Topologi

Yang dinlaksud dengan topologi jaringan adalah susunan fisik bagimana node-node
saling dihubungkan. Ada tiga topologi yang digunakan, yaitu:
1 . Topologi Bus : Etherriet. Etlrcntet menggunaan satu kawat (kabel) yang berfungsi
sebagai mediunl untuk mentransmisikan data. Node yang nlerupakan bagian dari
jaringan dihubungkan seluruhnya ke kabel tersebut (lihat Gambar). Node-node yang
terhubungkan mengirim dan menerima dath jaringan melalui kabel sebagai pembawa
sinyal dan melihat apakah data tersebut ditujukan buat dirinya.

Flgurc 1.14 Bus topology nctwwk

Topologi Bus

2. Topologi ring: IBM Token ring. Salah satu node dihubungkan dengan nodc yang ada
didepan dan dibelakangnya sehingga membentuk ring. Setiap node mendapat giliran
menggunakan jaringan dengan mengirimkan "token". Node yang mendapat giliran
dapat mengirimkan data dan node lain meneriima data, serta melihat apakah data
ditujukan kcpadanya. Bila ditujukan buat dirinya, datapun disimpan, bila tidak data
diteruskan ke node didepannya.
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3. Topologi Star atau Hub. Susunan atau skema dari topologi ini mirip sebuah bintang
(lihat Gambar 1-3). Topologi ini memiliki satu hub pusat dari mana data
ditranslnisikan ke seluruh node dalam jaringan. Skema ini mempunyai kelebihan
dibanding dua skelna sebelun~nya,yaitu bila terjadi kerusakan pada kabel tidak
membawa dampak bagi scluruh node, tapi hanya node yang bersangkutan saja
seliingga aktivilas jaringan tidak terganggu secara total. Ini berbcda dengan skcma
bus atau ring, dimana bila terjadi kerusakan pada kabel bcrakibal pads s c l u n ~ h
. .
jarlngan.

Hub

Figure 1.20 Simple star network
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Beberapa fasilitas dalam jaringan komputer yang dapat digunakan, antara lain sli~~t.itig,
rtiuppirig, internet (brorr~sirigdan surat elektronik). Slinring digilnakan untuk nicngakscs
sumber daya yang tcrdapat pada server atau suatu workstation seliingga sunibcr dayn ini
bisa diakses olcli workstation lainnya dalam suatu jaringan. Suniber daya ini bisa benlpa
printer, direktori, drive, CD-ROM, dsb. Untuk selanjutnya, dalam sub bab pernbahasan
ini, workstation akan disebut sebagai komputer.
Dalam nielakukan slrar.irrg, perlu dibedakan komputer source dan koniputer desiinuiiori.
Koniputer sot~rcemerupakan kornputer yang memiliki sumber daya yang akan diakses
ole11 kornputer lainnya, sedangkan komputer destirtation merupakan komputer yang akan
mengakses suniber daya.
Muppirig berfungsi untuk memetakan suatu direktori pada s e n ~ e r / ~ ~ o r k s t n t iyang
or~
terliubung niclalui jaringan sedeniikian sehingga direktori tersebut seolah-olah menjadi
drivc lokal. Pada ganibar di bawah ini, komputer B mengambil data dari komputer A,
yakni direktori oet dengan cara nlappirrg, sehingga direktori oet pada kolnputer B seolaholah menjadi suatu drive lokal, yakni drive O:\. Untuk selanjutnya, komputer A disebut
sotrrcc, sernentara komputcr B disebut dcstit~ntion.
...........................
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h!(ippirig lianya bisa dilakukan derlgan syarat kedua komputer (desiinufion dan so1rrc.r)
tcrliubung nielalui jaringan, dan direktori pada kompi~tersource di-shnrirrg.
Fasilitas lain yang saat ini sangat populer adalah internet. Internet mulai berkembang
pada tahun 1969, yang pada awalnya dikenal sebagai "i~~ter~iefworking"
yaitu hubungan
komputcr dari sistem yang berbeda-beda, termasuk jaringan dari sistem yang berbeda
pula. Istilali Intcnict niulai resnli dikenal pada tahun 1980-an dcngan mulai
didcfinisikannya protokol TCPIIP yang mengatur semua yang berkaitan dengan internet.
Dcngan kata lain internet adalah jaringan dari jaringan konlputer di dunia dari berbagai
niacanl sisteni yang terkoneksi satu sanla lain dan melewatkan infonnasi dari satu
jaringan ke jaringan-jaringan yang ada di dunia ini dapat berkomunikasi.
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lrt~ertlcrhr-oliaer-(disingkat sebagai /~r.o\vscr-)adalah perangkat lunak yang digunakan
i~ntukmengakscs intcrnct. Browser-browser yang sering digunakan diantaranya adalah
Nctscape Navigator dari Nctscnpe Coq~orationdan Internet Explorer dari Microsoft.
Surat clektronik (clccrt-otlic rrlull atau e-nlail) merupakan cara pengirinian surat atau
pesan secara elektronis. E-mail telah mengubah cara-cara pengiriman surat konvensional
menjadi lebili cepat dan tepat karena dengan e-mail hanya mernbutuhkan waktu dalam
hitungan detik untuk niengirim pesan kepada seseorang. E-mail sangat cocok digunakan
untuk korespondensi antara tenian, kolega dan lain-lain yang tidak banyak menggunakan
formalitas, bahkan jika kita baru mengenal orang lewat e-mail.
Format alamat e-mail adalah user id('Lddoniain, dimana user id adalah nama yang
digunakan untuk login ke provider (user-id) yang dapat ditentckan sendiri, sedangkan
domain menunjukkan nama domain dari provider. Misalnya nama provider (perusahaan
jasa penyedia layanan internet) adalah Centrin Internet yang memiliki nama domain
centnn.net.id dan user -id adalah mira, maka alamat e-mail (e-mail addres) nya adalah
mirah c~rl-in.nct.ici. Untuk bisa nienggutiakan fasilitas e-mail memerlukan program
kliusus yang akan digunakan untuk membuat (menulis) pesan, mengirim, mengambil dan
scterusnya. Program yarig dimaksud antara lain adalah Eudora mail, Netscape Mail,
Pegasus Mail, dnn sehagainya.
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MODUL KULIAH #5
Sekilas Tentang Internet

BAB VII
SEKlLAS TENTANG INTERNET

Inlemct adalah suatu jaringan konlputer global yatlg terbentuk dari jaringan-jaringan
komputcr lokal da11 regional yang rnemungkinkan ko~nunikasi data anlar komputerkomputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Fasilitas yang tcrsedia di Internet sangat
banyak, yang utama dan scring digunakan antara lain adalah:
Electronic Mail (ernail)
Aplikasi yang paling banyak digunakan dan merupakan aplikssi pertanla di Internet.
Dengan aplikasi ini, kita dapat rnengirim dan menerima surat, pesan, atau dokumen
secara elektronik. Untuk dapat melakukan ha1 ini, diperlukan progranl yang disebut
scbagai MUA (Mail User Agent), misalnya Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora,
Netscape Mail. Nanlun demikian, ada server yang menyediakan pengclolaan email
menggunakan web, yang disebut Web Mail.
BI-owsing
Merupakan layanan untuk nlcncari infonnasi di Intcniet. Infomiasi yang disajikan biasa
disebut sebagai homepage. Untuk rncnyajikal~ Iiomepagc ini, dibutuhkan program
bro~vscr,misalt~yaIntenlet Explorer, Nctscapc Nqvigator, dan sejc~!isnya.
Chattin:
Digunakan scbagai sarana untuk berdiskusi atau 'ngobrol' sccara i~ltcraktifdanclcktronik
melalui karakter-karaktcr yang dikctikkan n~claluipapan keyboal-(1.
File 'Transfer I'rotocol ( I T P )
Digunakan urltuk mcngirim (upload) dan mengambil (download) data atau iniomiasi
dalam bcntuk file dari komputer server ke komputer lokal, atau scbaliknya.

KONE KSI KE IIV'I'ERN E'l'
Ada enlpat cara koneksi ke Intenlet, yaitu:
1. Koncksi melalui Gateway
Umum digunakan oleh pcrusahaan besar yang n~enghubungkanjaringan lokalnya
langsung ke backbone Internet melalui perangkat yang discbut gateway
(komputer yang nlcnjenlbatani komputerljaringan lokal dcngan jaringan Internet).
2. Koncksi Pcmlanen
Koncksi ke Internet sccara permanen (24 jam nonstop) melalui jasa ISP (Intcmct
Servicc Provider).
Umumnya dilakukan oleh perusahaa~llinstitusi sedang,
misalnya yang dilakukan oleh IPB melalui PT Telkom (ASTINET).
3. Koneksi melalui Dial-Up
Koneksi menggunakan telepon. Cara ini paling banyak digunakan ole11 pcngguna
pribadi (di rumal~),dcngan cara dial ke ISP terdckat.
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Peralatan yang dibutuhkan unti~k koneksi melalui Dial-Up adalah scbuah kornputes
dengan spesifikasi yang memadai (disarankan minimal 10 Gb Harddisk, 64 Mb RAM),
sebuah modcni, dan saluran tclcpon. Sccara garis bcsar, instalasi koneksi tersebur sepefli
pada gan~barbcrikut:
Saluran Telepon

Komputer
Telepon

Untuk memilih ISP diperlukan beberapa kritena, antara lain:
1 . Lokasi ISP

Semakin dekat, maka semakin mural1 biaya opcrasionalnya karena pulsa tclcpon
yang digunakan adalali lokal.
2. Jcnis Layanail yang Diberikan
Scn~akinhanyak layanan yang dibcrikan akan semakin bnik, misalnya bl-o\\fsiny.
crnail, ftp, dan lain-lain.
3. Keccpa'nn Akses
Scring discbut sebagai bandwidth, yaitu kcccpaian transmisi/pengiriman data
yang mcnggunakan saruan bit per scco~id(bps).
4. I3iaya
Tcrdiri dari biaya pcndaftara:~(dibayar sekali pada pcmlulaan), biaya langganan
atau abonemen (biasanya selania 20 jam per bulan), biaya ekstra (bila nielcbihi
dari batas 20 jani per bulan), dan biaya pulsa telepon yang digunakan selama
koncksi berlangsung.
Khusus di Bogor, telah tersedia beberapa ISP, antara lain BONET (agcn dari Indonet di
Bogor), Indosat, MWEB, CBN net, dan lain-lain. Naniun demikian, saat ini juga tersedia
ISP yang tidak menggunakan sisteni biaya bulanan, tetapi langsung dipungut saat koneksi
berlangsung melalui tagihan telepon bulanan, yaitu TelkomNet Instant (Rp 150,- per
menit).
lnformasi yang dibutuhkan pada saat pendaftaran ke ISP (misalnya INDONET) antara
lain adalah:
1. Nama pengguna (usemame), misalnya: julioipb
2. Password yang diinginkan, misalnya: lp8bogor
3. Alamat email (terkait dengan nama pengguna), misalnya: julioipb@indo.net.id
4. Alamat IP, misalnya: 202.159.32.2 (primary) dan 202.159.33.2 (secondary)
5. Alamat POP (Post Office Protocol), yaitu server untuk menerima email kita
nnntinya, niisalriya: pop.indo.net.id
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0. Alanlat SMTP (Scnd Mail Tra~isfcrProtocol), yaitu senler untuk 1ileri.giriri1email
kita nantinya, misalnya: smtp.indo.net.id
7. JUonlor telepon uniuk dial kc scrver, n~isalnya:62251327555.

Sedansitan jika koneksi melalui TelkomNet Instant, maka yang dipcrlukan hanyalah
nomor telepon dial (080989999) dan nama pengguna (telkomnet@instant) scrta
password (tclkom). Untuk n~ulai dial ke ISP, jalankan program dial-up sehingga
dilanipilkan jcndcla sebagai berikut:

Save this use name and passwold la Ite follow~ngusar
@ M e only
F,Arlyurte who user lhgs compder

Sctelah nlcngisi uscrnanic dan password, klik t o ~ i ~ b oDial
l
dan tunggu bebcrapa saat
llingga disajikan pesan bahwa hubungan telah terjalin. Pada kondisi ini, kita siap
rnengguriakan frisilitas lntcrnet.

BROWSING DI INTERNET
Salah satu fasilitas yang discdiakan oleh internet adalah nlengunjungi atau nicnclusuri
(hrawsitlg/strrfit~g) situs-situs yang telah disediakan oleh penyedia layanan intcnlet dari
seluruh dunia. Untuk dapat mengunjungi/menelusuri situs-situs yang telah tersedia, maka
kita hams menggunakan program browsingfsurfing. Pada saat ini yang umum digunakan
adalah program Internet Explorer (IE) dan NetScape Navigator. 1E disediakan oleh
Microsoft Windows. Pada saat kita melalukai~proses instalasi Windows, secara otomatis
IE dipasang, sedangkan program NetScape harus dilakukan proses instalasi lersendin
agar dapat dijalankan di komputer ini. Untuk mengunjungi/menelusuri situs-situs di
internet, pada latihan ini kita akan menggunakan program IE versi 5.0.

Modul Kul~ah05- Apl~kasiKomputer
Program Sludi Magisler Manajemen Pembangunan Daerah
Program Pasca Sarrana - lnslrtut Perlanian Bogor

05- 3

RIEN,JAI,ANKAN YKOCRARI IE:
1.

2.

g.

C a r i d a n d a p a t k a n program 1E yang d i l a m b a n g k a t i dengati i c o n
Lakukan klik dua k a l i p a d a icon 1E t e r s e b u t dan t u n g g u bcbcrapa s a a t s e h i n g g a pada
k o m p u t e r d i t a m p i l k a n j e n d e l a IE s e ~ c f lbi c r i k u t :

]

Firtvard.

Back

.

Stop

Refresh

Home

I

,

Search Favorites . History

I

.

II

I
Done

Keterang:n

P a , - i s Tools :

1
J u d u l Tool
H
i~ck
Forwart1

Stop
Rcfrcsh
Itonie
Searcli
Favorites

liistory
Kotak Address
Go

1

Keteran gan
il~ilukk c n ~ b a lke~ tampilan halaman web sebelurii~iya
unruk kc111bal1kc tanipilan halaman berikutnya (yans pcmali
---d ~ t a l n p ~ lka~i)
u~itukrncrighcritikan proses download atau transii.r liala~iiariweb dari situs
yarie saat itu s e d a ~ i gdijalankan
untuk rncngulangi download atau transfer lialaniari wcb saat ini
untuk kcmbali ke tampilan halarnan situs yang pcrtama dikunju~igi(situs
yans pertama tanipil sctiap kali mcmulai browser)
ulituk mencari alamat-alarnat situs sesuai dengan isian tekc yang diberikan
untuk niengunjungi situs-situs yang rnen~pakan favorit kita, menamhall
alaniat situs s c b a g a ~favorit, dan nlengatur alaniat-alaniat situs favorit dalam
Polder
untuk nicngctaliui riwayat situs-situs yarig kita kunjungi sekarang,
nicrencanakan mengunjungi situs-situs pada saat bcsok atau lusa.
Untuk n~enuliskanalamat situs yang akan kita tampilkan
utituk nicnampilkan halarnan situs setelah k ~ t anienuliskan alanlat situsnya
pada kotak Address (dapat digantikan dengan nienekan tonibol Enter).
Setelah pcnckanan tombol ini, IE akan mcncari alanlat situs, d i i n f o r n ~ s i k a n
pada baris status (baris paling bawah) dcngan pcsan : "Conncting to site.. .."
dan "Opening page . . .." Pada saat yang sama lndikator IE akan berjalan
berputar-putar ditempatnya, menandakan bahwa inforrnasi yang kita
harapkan sedang di download ke jendela IE. Pada saat itu pula kita dapat
mcnekan tool Stop, jika ingin menghentikan proses download atau bahwa
i~iformasiyang kita cari tclah didapatkan.
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Sebagai cotitoh, kita akan nienampilkan situs Direktorat Jcndral Pcndidikan 'Titiggi
dengan alarnat sit~rsnyaadalah : lil~p:l/\\.-.
Untuk nienampilkan halarnan situs
Dirjen Dikti tcrscbut lakukatilali :
1 . Klik pada kotak alamat, sehingga tulisan pada kotak itu henvarna biru (siap niencrirna
alamat situs ban^)
2. I'uliskan alamat situsnya : htt1>://\\.\\.\\,c!ih1i,~:g
(menuliskan alamat seperti ini
biasanya dengan liuruf kecil)
3. Tekan Tool G o atau tekan tomb01 Enter
4. Pcrhatikan infomiasi pada bans Status. Pertama IE akan ~nencari dan
menyambungkan ke alamat situs tersebut densan pesan : "Connecting to site
hltp:/l\\~\\,w.dikti.or,q", setelah IE disambungkan dengan situs tersebut, kemudian
pesan berikutnya adalah : "Opening page littp://~~~ww.dikti.org".
Bersamaan itu,
perhatikan pula indikator proses IE yang berada di sebelah kanan atas jendela IE.
Setelah selesai proses tersebut, pada layar monitor akan di tanipi lkan halanian pcrtama
dari situs dikli seperti berikut :
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5 . Silakan simak informasi halaman pertama dari situs dikti ini. Teks dengan tulisan
digarisbawahi bermakna bahwa, untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi
tersebut klik pada teks yang ditandai dengan garisbawah tersebut. Namun, ada pula
tcks yang dapat menampilkan informasi lebih Ianjut tetapi tidak diberikan tanda
garisbawah. Pada teks ini, biasanya kalau kita sorot dengan menggunakan 'mouse'
akan berwarna biru. Selain itu pada posisi tcks tersebut akan ditampilkan gambar
kcpalan tangan dengan ibu jari dan telunjuk tcrbuka. Tanda meter yang berisi
Modul Kullah 05- Apllkasi Kompuier
Program Sludi Magisfer Manajemen Pembangullan Daerah
Program Pasca Sarjena - Inslili~lPerlanian Bogor

rangkaian angka, rnenurijukkan kunjungan keberapa dari situs ini. Semakin besar
angkanya, bermakna bahwa, situs ini sering dikunjungi.
0. Cobalali gcrakan niouse ke arah teks dengan judul "Peraturan, SK, Edaran,
Penguniuman". Tampak bahwa pada saat panali mouse berada disekitar teks tersebut,
wania tcks berubali nienjadi biru dan didekatnya ada tarida jar1 telu~i-iukseperti
dijelankan di atas. Begitu pula dengan beberapa baris teks di bawahnya, bila panali
mouse digerakkan ke arah bawali.
7. Klik pada baris teks "Peraturan, SK, Edaran, Penguniuman". Tunggu beberapa saat
hingga halaman ini ditampilkan pada layar monitor menggantikan halanian pertama
situs dikti. Silakan baca informasi yang ditampilkan pada halaman ini. Jika telah
selesai, klik tool Back untuk kembali ke halaman sebelumnya (halaman pertama situs
dikti).

hlEMBUKA BEBEKAPA AI,AMAT SITUS SEKALIGUS
Sambil nienunggu halaman situs yang sedang ditampilkan, dinlungkinkan pula membuka
jcridela IE yang baru untuk menanipilkan Iialamal~ dari situs yang lain. Untuk
~ncncobanyalakuka~ilalisebligai bcrikut:
1. Jalankan prosrani IE (lihat nornor 1. Menjalankan prograrn IE), atau pilih menu File Ncw - Windows pada saat IE menanipilkan situs Dikti tadi.
2. Tuliskan pada kotak Address situs yang akan dibuka pada jendela 1E kedua ini,
niisalnya : l~tt~~:li\v\~~\v.h~l~pas.com
3. Tunggu beberapa saat sampai pada layar monitor ditampillian halaman pertania dari
situs koran kompas
3 . Perhatikari pada baris tcrakliir pada layar monitor, aka11 tanipak dua buali tab dari IE
(yaitu: situs dikti dan si!iis konlpas;
5 . Silakan baca iiiforniasi yang disugulikan pada lialanian pcrtama situs ini
6. Silakan klik pada teks yang bergarisbawah atau pada teks dengan wama biru apabila
di tunjuk, urituk tnengetahui informasi lebih lanjut.
Dengan cara ini kita dapat nienibuka beberapa buah jendela IE. Namun, ha1 ini
bergantung pada besarnya jalur layanan internet yang diberikan dan besarnya mcmori
koniputer yang kita gunakan.

MENCARI INFORMASI M E N G G U N A U N SEARCH ENGINE
Pada kasus tcrtentu, diinginkan menampilkan suatu situs yang menampilkan informasi
yang spesifik, tetapi alamat situs tersebut kita tidak mengetahuinya. Untuk itu kita perlu
bantuan dengan menggunakan situs yang memiliki Search Engine, sebagai contohnya
Untuk mencobanya lakukanlah langkah berikut ini:
adalah : li~tp://www.~oo~lc.coni.
1 . Jalankan program IE (lihat nomor 1. Menjalankan Program IE)
2. Tuliskan pada kotak Address hllp://w\\f\\f.qoo~lc.coi~i
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3. Tunggulah hingga halaman situs google ditampilkan, seperti pada gan~barberikut ini

4. Tuliskan pada kotak teks peternaksn sapi, lalu klik Google Search.
5. Tunggulah hingga Google menyelesaikan pencarian situs-situs sesuai dengan teks
yang kita tuliskan. Perhatikanlah hasil dari pencarian situs yang dilakukan oleh
Google seperti ditampilkan pada Gambar 4.
6. Hasil pcncarian tersebut didapatkan 1970 teks yang berkenaan dengan petemakan
sapi dalan~waktu 0.07 detik yang terbagi ke dalam 10 halaman. Amatilah setiap situs
yang didapatkan. Klik pada teks yang bergarisbawah, apabila diinginkan informasi
lebih detil.Tekan tool Back, jika selesai membaca informasi detil, m t u k melihat
infom~asidetil dari situs lainnya.
7. Pcnggunaan tanda kutip ganda pada "teks yang dicari", akan memberikan makna
y ~ n gberbeda pada ieks yang dicari tanpa tanda kutip ganda. Dengan menggunakan
kutip ganda, diasumsikan kita mencari teks yang utuh sesuai dengan yang dituliskan.
Contohnya "petemakan sapi", akan memhenkan hasil yang berbeda dengan teks
peternakan sapi.
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Untuk n~engakhirisitus yang sedang dibuka, klik tanda X yang tcrletak di scbelah kananatas dari jendela IE tersebut, atau klik nicnu Filc - Close.
Berikut ini adalah alamat-alarnat situs yang layak untuk dijelajahi :
h1p:!I\

\\,I\

llttp: ,'I\\ \v\\ .rii\\~ch..co~ii
htt!>;ii\\.\\,\\..110tbot.com
!III~;! \\,\\.\\,. I y e o s c ~ ~ ~
http:.!
- ...-.. .\ \ \ ~ ~ \ ~ ~ . s e a s c l i ~ n & ~ e s ~ ~ ~ . c o m

.I~!>~C-~I(I

-~

I l t t ! ~ : ~ / \ \ ~ \ ~ > ~ . ~ ~ ~

\v\\.\\..itb.ac.~d
III~!I:I;\\n-\\:.depta~i.
lit^^>:,:\\:\\ \\'.t'dpet-onl~nc.co~ji

M
K
J!

htfp:i n.\\.\\..satunel.uo~ii
Iittp:.!'\\..x\\.kafc.qa:aul.col:i

I i t t p : ~ / n ~ \ya1ic~o.cmj
\~\~.

l~ttp:/~n.\\~\v.plasa.co~
1~t~:/\\v\\~\v.sep~1hlika~co.1d
tlttp: ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ c ~ i ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ i o . c o . i ~

http:/'\~~\\.\\~.~e~ci~it's.com

I I I A - I I \ \ \\ \v.liotriiail.com
I I I I ~ :; \ \ . \ \ ~ \ \ . . ~ I ~ ! > ~ ~ ~ o ~ ~ I

ELECTRONIC MAIT, (EMAIL)
E-mail (Electronic Mail) adalah kornponen utama yang digunakan d a l a n ~koniunikasi
inforn~asidi internet maupun jaringan lain di luarnya. Saat ini Anda sudah dibuatkan email account dengan ekstensi nam;ianda(u:~ipb.ac&. Sekarang rnari kita lnulai rnengelola
dan memanfaatkannya.
Pada latihan ini akan diberikan dua metode penanganan email, yaitu melalui Web Mail
dar~MUA (Mail User Agen) nlenggunakan program Eudora. Beberapa istilah penting
yang terkait d s a n )enan Tanan email adalah:
-otak

x

I kcluas

surat

dl

ko~ilputcr k ~ t a ,untuk nienylolpan surat m a s r d q

k-I

Kotak surat di konlnuter kita untuk nicnvimnan surat niasuk
Kotak surat di komputer kita untuk
Kotak surat di komputer k i ~ a
dihapus
Menulis email baru.

Outbox 1 Sent
Trash

1

Create Message1 New
Message
From
To
Subject
Cc
BCC
Check Mail
Send

1

1 Forward
Reply
Attachmenl

I

-+

2

I
I

I
/
I
I
I
1
I
I
I

Alaniat pcngirini email
Alanlat tuiuan cmail
Perihal surat
Alarnat tembusan surat
Alamat ternbusan swat, dimana yang lainnya tidak mengetahui alamat
tersebut
Memeriksa apakah ada surat masuk. Dalam MUA, adalah mendownload email dari server ke komputer lokal.
Mengirim ernail. Dalam MUA, adalah rneng-upload email dari 1
komnuter lokal ke server.
1
Meneruskan ernail yang diterima ke alarnat lainnya
Menibalas email
Lampiran email, berupa file koniputer.
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MANAJENIEN E-MAIL MENGGUNAKAN WEB-MAIL

Scbagai ballan latillan, digunakan fasilitas webmail yang telah disediakan oleh IPB pada
homepagc ipb.ac.id.
1. Jalankan program
browser Internet Explorer, dan pada menu Address tuliskan
.
\v\~\~~.i1~1~.ac.id/cgi-bi11/sq~vc1~111ail
atau www.ipb.ac.id kemudian arahkan kursor Jan
klik pada menu IPB Wchmail
2. Pada kotak dialog username tuliskan nama account Anda dengan huruf kecil, dan
password sesuai dengan yang diberikan kemudian klik login.
-

3. Setelah logirl, maka akan ditampilkan Folders dengan beberapa fasilitas scbagai
bcrikut:

@ Inbox, dengan mengkliknya akan ditarnpilkan surat yang masuk ke alamat
mailbox Anda. Jika Anda mendapat surat baru maka akan ditampilkan
pesan jumlah surat yang belum dibaca.
@! Drafts, folder yang digunakan untuk menyimpan surat yang tidak akan
dikirimkan langsung saat itu juga. Caranya saat surat selesai dibuat klik
Save Draft.
Q Sentl, secara otomatis surat yang telah dibuat akan tersimpan dalam
folder ini sampai pergantian bulan dalam tahun yang sama.
@ Sent2, folder ini berfungsi seperti arsip dalam manajemen surat keluar.
@ Trash, tempat menyimpan surat yang dibuang atau dihapus, walaupun
secara otomatis akan dibuang jika sudah melebihi batas, namun alangkah
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baiknya jika dimanage lebih intensif. Dengan cara klik kotak ceklist pada
masing-masing surat, kemudian klik Purge akan terlihat huruf D (yang
berarti surat tersebut sudah dihapus).
4. Sebagai latihan pertama, kirim sebuah e-mail sebagai berikut:
Tujuan : julio@bima.ipb.ac.id
Tembusan ; julia@bma,ipb.ac.id dan asepmul@bima.ipb.ac.id
Perihal : Gambar Fapet
Isi Surat :
Yth. Webmaster P B ,
Bersama ini saya kirimkan file gambar gedung Fakultas Peternakan IPB untuk
digunakan sebagai tambahan pada homepage fakultas kami. Seterinlanya
email ini, mohon konfirmasinya. Terima kasih.
Lampiran : file My Document\Tekom\fapet.bmp

Caranya:

I) Akan tampil header yang terdiri dari :

From : tertulis nama dan alamat e-mail Anda
Address Book : tidak perlu diisi, kecuali Anda sudah menginputkan
alamat e-mail di folder Address Book
To : tuliskan alamat e-mail yang dituju yaitu wcbniastcrh!ipb.ac,id
Cc : Copy carbon, sama artinya dengan tembusan. Surat dikirimkan
kepada lebih dsri satu orang, masing-masing alamat e-mail dipisahkan
dengan koma (,) atau titik koma (;).
Tuliskan: julia(i!ipb.ac.id,
ascp6)iph.ac.id.
BCc : Blind Copy carbon, harnpir sama dengan Cc bedanya masingmasing penerima tidak mengetahui alamat lain yang dikirimi.
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Reply-To : Dituliskan hanya jika Anda ingin menerima surat balasan yang
ditujukan ke alanlat e-mail anda yang lain.
Subject : tuliskan Gambar Fapet.
Kemudian tuliskan pesan (isi surat) yang ingin Anda sampaikan dalam
kotak Message.
Pada kotak ceklist Preserve a copy of the message in the sent folder Anda
diberikan pilihan untuk menyimpan surat dalam folder sent atau hanya
mengirimkan saja tanpa menyimpannya.
Setelah itu, klik tombol Attachment (digunakan untuk mcngirimkan file
dalam bentuk teks, gambar, midi (mp3), zip file, dl1 yang tidak
memungkinkan di tulis dalam kotak Message). Pada jendela Attachment
terdapat beberapa menu, yaitu:
Browse; dalam My Document\Tekom terdapat file garnbar Fapet.bmg.
Klik file tersebut kemudian open.
Upload; Setelah nama direktori dan file gambar tersebut muncul pada
kotak kosong di sampingnya, klik tombol upload, artinya file tersebut akan
dikirimkan sebagai file attachment. Tunggu sampai nama file tersebut
ditarnpilkan. Anda bisa mengirimkan file tersebut lebih dari satu dengan
kapasitas file tidak lebih dari 1 MB melalui proses yang sama.
Klik tombol Send untuk mengirimkan surat beserta lmpirannya, atau klik
Preview untuk memperbaiki kembali draft surat. Untuk kembali ke Inbox,
klik Folder.
5. Sebagai latihan kedua, balas e-mail yang ada di dalam Inbox dengan jalan:
Klik tombol Folder dan pilih menu Inbox.
Pilih salah satu email yang disajikan, dan klik pada baris email tersebut.
Pada saat disajikan isi email tersebut. pilih dan klik menu Reply sehingga
disajikar~isian email seperti pada latihan sebelumnya.
Hapus beberapa isi email yang tidak perlu, dan jawab baris-baris email
yang memerlukan jawaban.
Selanjutnya, klik tombol Send untuk mengirim email jawaban tersebut.

MENGATUR PREFERENSI E-MAIL DALAM WEB-MAIL
Pada webmail, kita diberi kesempatan untuk mengatur preferensi atau ketentuanketentuan terhadap email yang keluar dan masuk. Misalnya memberi footer pada setiap
email yang terkirim, mengganti password, dan sebagainya. Berikut adalah contoh
mengatur preferensi email.
1. Arahkan kursor dan klik menu Preference. Pada menu ini Anda dapat melakukan
pengaturan terhadap e-mail yang masuk seperti menghapus surat yang ada pada
folder trash secara otomatis dengan menentukan jumlah hari, menyusun surat
berdasarkan tanggal, subject, atau pengirim, membuat signature, dan mengganti
password.
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2. Buatlah Signature yang akan ditampilkan di bagian bawah dari setiap e-mail yang
Anda kirimkan. Pada kotak Your signature tuliskan nama lengkap Anda, Unit k e j a ,
Alamat kantor, Nomor Telepon dan Fax, serta bagi Anda yang memiljki alarnat
homepage dapat dituliskan di baris paling akhir. Kemudian Klik tombol Update
Preference.
3. Setelah itu untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan, gantilah pasword Anda dengan
yang baru pada menu Change Mail Password. Pastikan Anda mudah menninnatnva.
Kemudian Klik tombol Change password.
4. Anda dapat rnemasukkan alamat e-mail lain daiam Address Book. Untuk mengakhiri
penggunaan e-mail pilih menu Logout.

MANAJEMEN E-MAIL MENGGUNAKAN MUA (EUDORA)
E-mail browser merupakan program aplikasi yang menyediakan berbagai fasilitas untuk
e-mail meliputi mengirim, menerima, membaca, mengedit email, membuka attachment,
dan sebagainya. Progtam ini dikenal dengan istilah Mail User Agent (MUA). Program
aplikasi MUA antara lain Eudora, Netscape Messenger, Pine, Mail, Internet Mail,
Outlook Express, Microsoft Outlook, dan sebagainya.
Dalam ha1 ini kita gunakan Eudora Qualcomm karena merupakan salah satu e-mail
browser yang arnan dan mudah dalam penggunaannya. Fasilitas yang disediakan e-mail
browser sama dengan fasilitas mail pada umumnya, antara lain mengirim e-mail,
menerima e-mail, dan me-reply atau mem-forward email.
1 . Aktifkan e-mail browser Eudora.
2. Arahkan kursor dan klik menu Tools - Options
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3.

4.

5.

Pada menu Getting Started, ada kotak isian yang hams dilengkapi seperti gambar
di atas. Isilah Return Address dengan alamat e-mail Anda, Login dengan
username Anda.
Incoming mail server IPB adalah ipb.ac.id atau 202.1 59.1 23.14 dan Outgoing mail
server IPB adalah ipb.ac.id atau 202.159.123.14, lalu klik OK.
Selanjutnya Anda dapat menggunakan fasilitas e-mail browser Eudora untuk
melakukan check e-mail, kirim e-mail, forward, reply, signature dan fasilitas lain
dari menu yang ada.

I It.
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MENGGUNAKAN ALAMAT EMAlL GRATIS
C'mumnya setiap situs Search EngineISitus Mesin Pencari memiliki fasilitas untuk
memiliki free e-mail, demikian pula Scberapa situs lain untuk dapat menarik pengunjung
dan memberikan kemudahan komunikasi cyber space.. E-mail ini umumnya dapat
dimiliki oleh pengguna dengan kapasitas antara 3-5 MB, tanpa dipungut bayaran, selalu
dikirimi berita-berita uptodate dari cyber magazine atau situs lain yang kompeten. Situs
yang memberikan fasilitas free email antara lain : w w w . ~ a l ~ o o . c ow~vw.altavista.com,
n~,
w\v\v.rnail.co~~i,
www.ho~~nail.conl,
www.lycos.con~, www.n~ailcity.com,dll. Situs di
dalam negeri yang menyediakan fasilitas free e-mail misalnya : www.plasa.com,
ww\+I.asta,~ii.conl,~ ~ ~ ~ w . s a t u i i i a i l . cdll.
o n i , Sebagai latihan, buatlah e-mail account
dengan menggunakan salah satu browser tersebut (misalnya mail.com) :
1 . Tuliskan alamat browser yang dimaksud pada menu Address, misalnya
www.n~ail.comatau alamat situs lain.
2. Kemudian klik Sign Up.
3. Baca aturan main yang berlaku pada situs tersebut dan klik I Accept atau Sign U p
Now
4. Ikuti langkah-langkah pembuatannya dan jangan membiarkan kotak isian kosong.
5. Perhatikan penggunaan username. Pastikan username yang anda gunakan belum
pernah dimiliki orang lain dengan cara menarnbahkan karakter under score ( - ) atau
angka-angka yang lebih spesifik.

Internet adalah jaringan dunia yanbg melibatkan hampir separuh masyarakat dunia.
Dalam berkomunikasi atau berdisku~simelalui dunia maya sedapat mungkin hindari halha1 yang dapat menyinggung perasaan orang yang diajak berdiskusi. Etika berdiskusi
dalarn Internet dikenal dengan nama Netiquette atau Network Etiquette. Hal-ha1 vang
sebaiknva dihindari dalam berkomunikasi di internet antara lain :
1. Pemakaian akronim berlebihan sewaktu menulis e-mail atau diskusi. Akronim yang
lazim dipakai antara lain btw (by the way), asap (as soon as possible), fyi (for your
information), tia (thanks in advance), imho (in my humble opinion), dan sebagainya.
2. Menulis pesan dengan huruf besar semua, karena selain sukar dibaca, juga memberi
kesan marah. Gunakan pemakaian huruf yang semestinya.
3. Membalas e-mail tanpa menghapus bagian-bagian yang tidak perlu. Balaslah e-mail
yang anda terima dengan rapi, baik dan seperlunya.
4. Mengirim email dengan kurang hati-hati atau teledor, sehingga email yang
seharusnya tidak dikirimkan pada seseorang justru terkirim. Teknologi e-mail
memberikan kemudahan dalam berkomunikasi namun terkadang tanpa sadar
menjadikan kita teledor, sehingga perhatikan kembali To, CC, BCC, Subject, d m isi
e-mail sebelum dikirimkan.
5. Menulis e-mail lebih dari 70 karakter dalarn satu line. Hal ini membuat e-mail Anda
sukar dibaca khususnya untuk pembaca yang memakai terminal character mode.
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6. Selain hal-ha1 yang harus dihindari, bcberapa ekspresi pada forum diskusi dan e-mail

berikut dapat digunakan, antara lain :
tersenyum bebas (ha ha ha)
: :)
merasa scnang, gen~bira
tidak
setuju akan sesuatu hallsescorang
: mcnertawai seseorang (ho ho ho)
:-D
:-I
tersenyum acuh ( h n ~ n ~ . . )
:-0 harap tenang (Oppss . .)
:-Q
penulis adalah perokok
:-X
diam seribu bahasa
1-1
sedang mengantuk
1-0
sedang menguaplmendengkur
I-)
he..he
: penulis sedang berteriak
: penulis sedang menangis
(penulis kidal dan tersenyum
(-I
seorang cendikiawan
penulis
sudah ada didepan komputer lebih dari 15 jam nonstop
%-)
:*)
seorang pemabuk
8-)
penulis berkacamatz
:- )
men~punyaikumis, brewok
:-{
memakai lipstik
:tersenyum simpul
8:)
sedrang ahli
I
skcptikal
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MODUL PRAKTIKUM

MODUL PRAKTIKUM #I
1. Microsoft Windows 98 SE
2. Microsof? Office XP (Word)

MICROSOFT WINDOWS 98SE

MICROSOFT WINDOWS 98 SE
Banyak sekali varian sistem operasi berbasis Windows yang dimulai dengan Microsoft
Windows 3.x, 95, 98, Me, NT, 2000, dan terakhir adalah Microsoft Windows XP. Setiap
system operasi tersebut memiliki ke!emahan dan kclebihan. Pada materi praktikum ini,
digunakan sistem operasi yang paling umum, yaitu Microsoft Windows 98 (Second
Edition).
"Kenluduhun pcr~ggur~uur~
serta dukurtgarl yang Iuus terhadap perangkat keras ,)arig a(ia
dipnsnratt membuat suyn nlenzilih Windows sebagai sebuall sistem operasi." Demikian
kebanyakan pemyataan yang muncul dikalangan per,gguna PC dewasa ini. Microsoft
sebagai sd!ah satu perusahaan raksasa perangkat lunak telah berhasil membuat sebuah
sisten~operasi yang mampu menutupi kerumitan komunikasi antara level mesin dengan
model kemel sistem operasi, dan menyuguhkan kepada user suatu antar muka (Graphics
User I~lterface)yang demikian sederhana dan intuitif.

Perangakat Keras Pada Windows 98
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Windows 98 minimal
a. Personal Computer kompatible IBM
b. Processor 166 M H z keatas
c. Memory RAh4 16 Mb
d. Kapasitas Disk minimal 600 Mb
e. Monitor VGA yang mendukung minimal 256 kombinasi wama
f. Mouse.
Pada operasionalnya, jumlah memory serta kecepatan prosessor sangat berpengaruh
terhadap kinej a sistem operasi Windows 98. Sebagai tambahan dapat digunakan
perangkat input seperti CD-ROM, Scanner dan lain-lain.

Icon
Salah satu bentuk dari antar muka yang baik adalah memudahkan pengguna dalam
menjalankan suatu proses, Icon dirancangkan untuk memenuhi lcebutuhan ini.
Secara umum icon adalah sebuah gambar yang dapat menerima input dari user
berupa aktivitas mouse dan keyboard. Setiap kali user melakukan interaksi dengan
sebuah icon, sistem operasi akan menterjemahkan sebagai suatu perintah tertentu
yang akan menghasilkan sebuah output tertentu.

Gambar 1. Contoh sebuah icon
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Bagian Dari Microsoft Windows
a. Cursor Mouse ;
Cursor mouse adalah sinlbol panah yang menunjuk kesebelah kin atas yans
digunakan untuk menentukan posisi kursor untuk mengaktifkan suatu instruksi.
b. Title Bar ;
Title bar adalah teks yang terdapat pada bagian paling atas dari suatu program
windows yang menunjukkan nama dari aplikasi dan nama file yang aktif,
misalnya : MicrosoA office, Latihan.

Gambar 2. Title Bar

c. Control Box ;
Control box adalah gambar yang terdapat pada bagian kanan paling atas yang
terdiri dari tiga bagian, yaitu Minimize windows (Menyembunyikan layar kerja
sehingga yang terlihat hanya nama program dan filenya saja pada baris Taskbar,
Restore windows (Memperkecil ukuran windows) dan Close windows (Keluar
dari program windows yang sedang aktif).

1-101 xlI
Gambar 3. Control Box

d. Menu Bar ;
Menu bar ddalah kumpulan menu-menu yang dapat dipilih dengan mouse, atau
keyboard, seperti File, Edit, View, dll.

I

rile Edit yew Insert Fprmat 1001s Table
WII~OW

Help

A

Gambar 4. Menu Bar

e. Group Icon ;
Group icon adalah kumpulan gambar-gambar (icon) yang terlihat dalam
windows utama yang dibatasi oleh kotak-kotak yang fungsinya sama dengan
menu bar dan terletak dibawah baris Menu Bar.

Gambar 5. Group Icon
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f. Task Bar ;
Kolom yang terletak pada bagian paling bawah pada layar yang antara lain
bcrtuliskan STAR'T.
iastart

111

Garnbar 6. Task Bar

g. Vertical Scroll Bar ;
Kotak kecil yang terletak pada sisi paling kanan yang bisa digerakkan keatas
dan kebawah untuk menggulung layar.

a

'A

Garnbar 7. Vertical scroll bar

h. Horizontal Scroll Bar ;
Kotak yang terdapat pada bagian paling bawah pada layar windows yang
berfungsi untuk menggerakkan layar ke kin dan ke kanan.

Garnbar 8. Horizontal Scroll Bar
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DEKSTOP WINDOWS 98
Merubah Task Bar
Pada Task Bar Windows 98 ini terdapat dua format yang dapat dirubah bentuk tampilan
format yang standar, yaitu Task bar Optiorl dan Start Menu Program.
A. Tkskhar Optiotl , terc1ir.i utas :
> Always on top :
Taskbar diletakkan diatas program aplikasi dengan tarnpilan layar maximal.
i Show small icon in start menu :
Bila tomb01 Start diklik atau diaktifkan dengan tanda cek atau centang maka
tarnpilan menu akan berubah ukurannya menjadi lebih kecil.
b Show clock :
Bila diaktifkan maka dipojok kanan pada Taskbar akan ditampilkan jam.

F~ d y s G ~

r
Show p

FS

~ licon?
l
in Start menu

b 4 W

r.utspsnonatlad~

. ..

Gambar 9. Dialog taskbar and start menu properties

B.

Menu Progrant, berisikun :
k Add:
Kegunaannya adalah untuk menambah shortcut (objek program) pada menu.
k Remove :
Untuk nienghapus shortcut pada menu.
> Advance :
Jika akan menambah folder atau shortcut pada menu
> Clear :
Jika ingin menghapus lembar dokumen yang terdaftar pada folder dokumen.

Start
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Menibuat Folder
J

J
J

J

J
J

J

J
J
J
J

Klik Stad
Klik Setting
Klik Taskbar
Klik Start Mcnu Program
Klik Advanced.. .
Klik Start Menu
Klik File
Klik New
Klik Folder
Ketik "LATIHAN FOLDER"
Double klik "Latillan Folder" tadi

Membuat Shortcut pada Objek Program
J Klik kembali File
J Pilih New
J Klik Shortcut
J Pilih dan klik BROWSE
J Pilih dan klik "Program files" terus di Open
J Pilih dan klik "Microsoft Office" terus di Open
J Pilih dan klik "Microsoft Word" terus di Open
J Klik NEXT
J Klik FINISH
J Klik Control Box Close Windows
J Klik OK
J Untuk melihat hasilnya klik tombol Start.
Menghapus Folder dan Shortcut Pada Objek Program
Caranya :
J Klik tombol Start
J Klik Setting
J Klik Taskbar
J Klik Start Menu Progran~
J Klik Advance
J Klik Folder atau Shortcut yang akan dihapus
J Tekan tombol Del
J Pada kotak dialog, jika sudah yakin akan dihapus
Maka jawab Yes
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A. Mernbuka Program WordPad
Klik satu kali Taskbar Sfrzr-f
Letakkan kursor mouse pada folder Progr-an1
Letakkan lagi kursor mouse pada folder Accessories
Klik WortiPcrd.

B. Perintah-perintah yang palin? utama untuk dimengerti pada tampilan progran:
WordPad, berikut akan diuraikan secara singkat mengenai perintah tcrsebut :

1 . Perintah pada
a. File :
New
Open
Save
Page Setup

menu bar, terdiri dari :
:
:
:
:

Membuka lembar kerja baru
Membuka document
Menyimpan document
Merubah layout halaman

b. Edit
Undo

: Kembali ke keadaan semula sebelum melakukan perintah
yang baru saja dilakukan
: Memindahkan teks yang berada dalam area blok ke
Cut
tempat lain
COPY
: Membuat duplikatlmemperbsnyak teks
: Menampilkan tekstgambar yang sebelumnya di cut atau
Paste
dicopykan
c. Forrltcrt
: Mcrubah
fonnat
identasi
penulisan
dengan
mempergunakan operasi blok. Adapun cara ~ n c n ~ b l o k
teks yaitu ~neletakkan kursor mouse pada awal teks
sambil klik dan tahah sampai ke akhir teks yang akan
diblok.
J Font
: Merubah bentuk fontkuruf dengan operasi blok
J Bullet Style : Membuat penomoran baris pada ?eks secara otomatis
J Paragraf
: Mengatur jarak spasi antar baris
J Tabs
: Mengatur tata letak teks
d. Help
: Petunjuk untuk niembantu proses penyelesaian kerja
pada WordPad.

2. Perintah-perintah dengan Icon
Perintah-perintah yang berbentuk Icon ini pada dasarnya sama dengan
perintah-perintah yang terdapat pada menu bar, hanya saja kalau icon dalam
bentuk gambar/simbol, sedangkan pada menu bar dalam bentuk tcks.
Dengan kata lain icon merupakan simbol/gambar yang mewakili beberapa
perintah dari menu bar.
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Sebagai latihall untuk b e k e j a pada WordPad, kctiklah naskah dibawah ini
dan pcrgunakanlah pcrintah-perintali yang terscdia agar l~asilnya sama
dengall korlscp yarlg aslinya.

IKL IM INVESTASI INDONESIA
Salah satu indikator penting bagi keberhasilan pembangunan adalah
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pertumbuhan ekonomi
d~pengaruhioleh total investasi yang dilakukan, sedangkan tingkat investasi tergantung
dari besar kecilnpa dana yang tersedia disamping bagus tidaknya iklim investasi itu
sendiri.
Kcbutuhan darla yang besar telah mengharuskan pemerintah untuk lebih aktif
nlenggali sumber dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
pendapatan sektor non migas. Sampai dengan pelita ke-3 upaya ini cukup berhasil,
terutama sekali saat-saat negara Indonesia tengah mengalami bom rninyak (Oil booming).
Akan tetapi rnemasuki paruh awal 1980-an, harga minyak terns mengalami penurunan
hingga nlencapai titik tcrendah pada tahun 1986 US $ 9,00 per barel, pada ha1 pada masa
boon1 n~inyaktingkat harga pernah mencapai US $ 36 yang terjadi pada tahun 1979.
Meski tidak dapat dipungkiri bahwa pcranan sunlber dana khi~sunyahantuan luar
negcri pada tahap awal telali ninmpu berperan sebagai "Ohnt Mujarah" bagi terpenuhinya
dana bagi keperluan pembangunan. Bagai "Selcgtrk nir- cii pcrliang taticilrs", suntikan dana
bcrdosis tinggi tersehut telah nlarnpu mendorong percepatarl pen~bangunan.
Akan tetapi setelah saat pembayaran kembali telah meniasuki jangka waktu dan
negara dabitor tengal? terjerat krisis ekonomi, utang luar negeri telali berobah nienjadi
scmacanl "Penyakit kronis" yang hams segera diatasi.

Keteraugatl :
Pengaturan tata letak teks :
Page Setup:
1. Margin dalarn bentuk inchics
: 1.3"
2. Margin Kiri (Left)
3. Margin Kanan (Right)
: 1.3"
4. Margin Atas (Top)
: I"
5. Margin Bawah (Bottom) : 1"
Format Huruf (Font)
: Calasito M T 12
Format Paragraf (Tab)
: 0.5"

-
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Ada beberapa kata yang liarus di ralat, antara lain :
Paragraf ke dua alinea ke 2, kata " c i ~ r pct1(1(1p(1111ti
t~
sektor- riori niigus" (dlhnpus dcngan
menipergunakan arca blok)
Paragral ke tiga alinea ke 1, kata "Persoaltrr~rl~~u",
kata "n~lu"(clihupz~s)
Paragraf ke enarn alinea kc 2.kata "clebiror-" liuruf 0 diganti menjadi huruf U
Paragrar kc cnani alinea ke 2, kata "heroh~~li
" sama dcngan diatas.
Langkali-langkali untuk nlencari kata-kata yang akan dicari pada suatu naskah, yaitu
sebagai berikut :
Klik Icon (Find) atau kIik menu bar Edit (klik Find)
Pada kotak dialog Find What : Ketik kata-kata yang akan dicari
Kelnudian klik Find Next
Setelah ditemukan kata-kata yang dicari tersebut klik Cancel (Tekan tombol Esc)

DOCUMENT
Document merupakan daftar nama-nama file dan gambar/simbol nama dari program yang
pernah dibuka atau dilihat sebelumnya pada suatu layar kej a , sehingga program dari
sebuah nama file yang pemah dibuka akan ditampilkan melalui folder document.
Daftar nama file yang berada dalam document irii dapat dihapus sehingga document
menjadi kosong, dengan kata lain nama file yang telah anda buka tidak dapat dilihat atau
dibaca olcli orang lain.
Langkah-langkah untuk niengliapus nama document di folder docunient :
Klili n~ousekiri satu kali pada tombol Start
Pilili Setting
Pilili Taskbar & Start Menu Program kernudian klik satu kali
Pilili dan klik toillbol CTlcr1r.
Klik tonlbol OK.

SETTING
Icon ini berisi bagian-bagian dari system yang dipcrgunakan untuk merubah system yang
sedang dipakai. Setting ini berisi tiga (3) bagian dari system yang dapat dirubali atau
ditambah format windowsnya, antara lain :

A. Control Punel
Acccssibility option ;
Fungsinya mengatur tonibol-tomb01 bantuan.
Add New Hardware ;
Fungsinya dipakai untuk niendefinisikan pcralatan barn.
Add /Remove Prograni ;
Fungsinya untuk menambah program atau untuk mcnghapus program yang
ada pada windows 98.
Date/Tinie ;
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Fungsinya adalali untuk ~iierubali pengaturan jam dan tanggal pada
komputer.
Display ;
Fungsinya urltuk mengatus atnu nieruhali tampiIan wi~idows98.
Fonts ;
Fungsinya untuk mengatur keberadaan fonts (huruf yang tersed~a),dll.
B. Printcr- ;
Perintall ini sangat dibutuhkan untuk nicngliasilkan cetakan dikertas karcna bila
jenis printer tidak terdaftar pada group menu printer jelas tidak bisa rnencetak.
Sehingga untuk mcndaftarkan tipe printer yang dipakai perlu dilakukan
instalasi. Adapun langkah-langkah untuk nlenginstal, penambahan printer baru
adalah sebagai bcrikut :
J Klik Start
J Klik Setting
J Klik Printer
J Klik Add Pri~itcr
J Klik Next
J Pilili Nama Printer
J Pilili Jcnis Printcr
KlikNcxt
KlikNcxt
J
Klik Yes
J Klik Next
J Jawab Yes jika ingin melakukan testi~igpri~rter,
jawab No jika tidak
J Klik Finish.

FIND
Icon i ~ i dipergunakan
i
untuk mclicari sebuah folder, file.
Ii ELP
Bila anda n~enicrlukanbantuali pc11jclasan dari Windows 98 anda dapat melihatnya
pada icon Help.

RUN
Kegunaannya adalah untuk nlenjalankan program software yang bersifat MSDOSISoftware under DOS. Ada satu ha1 yang perlu diingat bahwa bila anda
mcnggunakan softwarc yang bersifat MS-DOS sebaiknya dijalankan lewat RUN,
jangan sesekali ~nelalui program aplikasi MS-DOS karena bisa menibahayakan
konfigurasi Windows 98 yang ada seperti scan virus pada disk melalui MS-DOS.
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SllUT DOWN
Kegunaaannya adalah untuk nicnghentikan proscs kcrja dari Windows 98, antara
lain :
Shut down thc computcr ?
Keluar dari windows dan langsung selesai
Restart the coniputcr ?
Resert atau booting ulang
Restart the computer in MS-DOS niode ?
Keluar dari ~vindowsn~enujulcmbar kerja MS-DOS
Close all program and log on as diffcrcnt user ?
Keluar dari semua program dan masuk ke jarinngan seperti seniula ketika mau
nlasuk ke user niasing-niasing.

DlSK DRIVE, DIRECTORY DAN FILE
hly Computer
Mengaktifkan My Cornputer dapat dilakukan melalui lernbar Dekstop M y Computer,
dengan cara mengklik icon M y Computer sebanyak dua kali atau double klik dan
selanjutnya akan ditanipilkan layar kerja my computer, di dalani area kerja tersebut
terdapat drivc-drive yang aktif.
. - '3-
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Gambar 10. Daftar Drive Aktif pada M y Conlputer

Memforrnat Disket
Caranya :
J Klik nama drive diniana tempat disket yang nlau difomiat
J Klik File
J Klik Format
J Klik Kapasitas Disk
J Pilih Type Format
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J

Pada kolom Ollier Option Label, ketik nania label tersebut bila anda

J

menginginkan disket tersebut mempunyai label disk.
Keniudian klik Start.

lvlzlihat isi directorylfile dalam slratll drive
Gal-a-caranya :
J Pilili drive yang ingin ditanipilkan, misalnya : Drive A
J Klik ganda pada A: ( A Pronipt)
Mengcopy Directory a t a u File a n t a r Drive
Misalnya : dari drive C : W y Document, ke disk data drive A:\
Cara-caranya :
J Klik directory atau file yang ingin dicopykan
J Klik Copy pada menubar Edit (Ctrl t- C)
J Pilih tenipat directorylfile yang baru dimana ingin ditempatkan
J Klik kernbali menubar Edit terus klik Paste (Ctrl + V)
h ~ e n g h a p u sDircctoryIFile
Cara-caranya :
J Klik Directory/File yang ingin dihapus
J Kilik Filc
J Pilili dari klik Dclctc (Toriibol Dclclc)
R'lengganti Nama DircctoryIFilc
Langkah-la~igkalinya:
J Klik DirectoryIFile yang ingin digaiiti natiialiya
J Klik File
J Pilili dan klik iicname
J Ketik nama yang ban\.

\ilindows Esplorcr
U'indows Explorer fungsinya harnpir sania dengan fiingsi 1, , I & proglani M y Computer
dari pada DOS, Seperti Md pada Dos yang bertujuan antuk niembuat Directory,
subdirectory dan mcngatur directory maupun file.
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G a m b a r 11. Daftar Drive Aktif pada My Computer

Memhuat Directory (Folder melalui windows Explorer)
Caranya sebagai berikut :
J
Klik Start
J
Klik Program
J
Klik Windows Explorer
J
Pilih dan tentilkan diniana lokasi directory yang akan dibuat
J
Misalnya : Pada Drive A:
J
Klik menu bar File
J
Plih N e ~ i ,
J
Kliki701tlrtJ
Pada New Folder yang bal-u saja aktif keti k langsung nama Dircctory.
Mengganti Nania DirectoryIFile
Caranya antara lain sebagai berikut :
J
Pilih Directory yang mau diganti namanya
J
Klik File
Klik Renanie
J
Ketik Nama barn yang niau diganti namanya tadi.
Menghapus DirectoryIFle
Cara-caranya adalah sebagai berikut :
J
Pilih directory yang mau dihapus
J
Klik File
J
Klik Delete
Atau bisa juga mclalui keyboard, dengan cara :
J
Pilih directorylfile yang mau dihapus
J
Tekan tombol Del pada keyboard.
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I.

1

Ketiklah Naskah berikut ini tanpa mengikuti formatnya.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS
SISTEM KELEMBAGAAN DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAANNYA
Oleh
Sri w e n i n g s i h l )dan Muslih ~aozanudin''

RINGKASAN
Setelalr kurang lebih 4 tahrrn Kabripat~nBanyumas dijnclikan sebagai pi101 pro~rctotonorni
daerali, perangkar kelembagann suda11 lengkop, nanlun masih t ~ r l i h a heberapa
t
masaluh.
Bprdasarkan hnsil analisis clitcni~rknnbahwu, secara kuatrtitat~pelriksarraatr unrsan da1)at
dikatakan Irarrrpir selunrlrr~yr~
dapat dilaksanakan. Narnun demikiatr dilihat rlrrri kuu1ita.s
drrr ititcrt.sitcrs pelnlucrtrncin rrtrrrrk tiap-tiap urusan ynng riisernlrknn rrrnsilr strrlgrrt jarrh dciri
kotrdisi yarrg dilrnrapkatr. Ut-rrs~irryang disernlrkan borir sc.ba,crs .scJcnr.a rrrrrrrrrr snjo
dilaksotrnkarr, sphirrgga belrrrrr rrrerr~lerrtulrpada aspek yarrg Bcrrar-be~rtrr~rncl~irr~errtnl
dari
s~~tirip
I ~ I U S ~jlntrg
II
disc~mlrknrr. dleberapa ketrdalo don 1101 ytrrig rlilrarlripi crtrttrrcr Irrirr:
rnrrsilr tcrhrr,rrs tcringa yrirrg rrrcrrarrgorri urusntl; tcrbutnstr~~rrtrrrrrgrr mlrli sc.srrcr~ dc~rgcrrr
biclrrrrg ycrrrg tlisetal~kati;nrlrr rrrlrsrrrr yarrg tcln!~diser~alrknrrtctrlpi b~llrrrrcrrlcr otyck yrrrrg
rrycrtrr; rrrosilr trda k~ter.hcrtasnrrIcrrrhrrgri ynrrg rrrerrrlrrkrrrrg pclabarrn~lrr ur lrsrrrr j~rrtrg rclrrlr
di.ccrcrlrkcrtr; bvlrrrrr Ic/rgkrr/)r~!.trpel-rrtnrrrrr ),rirrg rrrc~rrtlrrkrrtlg ntrrs rrr.rr.mrl jlcrrr,g tc~lrrlr
discr~c~lrkn~i;
t(*r!~rrtrr.sr!\-a.srrtrrber rlc!\~i rlrrrr srrrarrcl j~arrg crclcr; ~rrrrrirrr~~~~~
rinrrn irrrrrrk
~ ~ ~ I ~ I ~ . v ( I I~ir~~rsrrr~,
I(I(I~I

Pendahuluan
Pelaksanaan manajemen pembangunan daerah yang bertumpu pads UU No. 511974
menempatkan otonomi daerah subsistem dari sistem pemerintahan secara nasional
(Sibero, 1992: 63). Otonomi yang demikian diberi batasan sesuai dengan konsep Pasal 1
dan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dimana otonomi yang tidak akrab bersifat smnt.
Pengertian otonomi dalani ketatanegaraan sangat erat kaitannya dengan desentralisasi,
bahkan diantara keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata uang (Marynov dalam
Riswandha, 1995). Dari sisi Pemerintah pusat yang dilihat adalah penyelenggaraan
desentralisasi, sedangkan dari sisi Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan otonomi.
Disamping itu desentralisasi juga mempunyai dua pengcrtian. Pertuniu, desentralisasi
merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada
daerah oleh pemerintah pusat (Logeman dalam Riswandha, 1995); Kedua, desentralisasi
dapat pula berupa pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kc daerah-daerah (Riswandha,
1995; Hossein, 1993). Selanjutnya daerah diberi hak untuk mengurus urusan dan
kepentingannya sendiri. Hak inilah yang !azim disebut sebagai otonomi UU No, 5 Tahun

-
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1974 menggunakan istilah desentralisas~dalam pengertian yang kedua. Berdasarkan pada
beberapa pengertlan di atas, dalam penelitian ini yang dlmaksud dengan otonomi adalah
pemenntahan oleh, dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara
melalul lembaga-lembaga pemenntahan yang secara formal berada dl luar Pcmenntah
Pusat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembentukan organisasi dinas di Pemerintah Dati 11 untuk mendukung pelaksanaan
otonomi Daerah Tingkat 11 didasarkan ztas KepMendagri No. 44 Tahun 1995.
Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Dati 11 diberikan kebebasan untuk memilih
pola mana yang akan diterapkan pada daerah yang bersangkutan, yang disesuaikan
dengan kondisi dan potensi yang ada di daerahnya. Selain pedoman tersebut di atas, ada
dasar lain yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Dinas, yaitu:

I

m
m

1. Surat Kawat Mendagri tanggal 10 Oktober 1995
2. Kesepakatan Tin1 Teknis Otonon~iDaerah Tingkat Pusat, Tingkat 1 dan Tingkat
11, sehingga SOT untuk dinas sejenisnya tidak ada keseragaman anlara Dati I1
yang satu dengan Dati I1 yang lain. Misalnya: Dinas Tenaga Kcrja, Dinas
Perdagangan, Dinas Kopcrasi dan PPK.
Tabel 1. Jenis Urusan dan Tingkat Efektivitas

No
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Jenis Urusan
Pertanian
Peternakan
Perikanan
Perkebunan
Transmigrasi
Pernerintahan Urnurn
Kesejahteraan Sosial

13
13
13
14

Urusan
belurn efektif
6
6
2
4

8

4

5
9

3

Jurnlah
- yang diserahkan

2

Tingkat
Efektivitas ( O h )
53,85
53,85
84.62

71.4350.00
40.00
77.78

u
m

u
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11. Langkah Yembuatan Format Skripsi diatas

Perr~buatanDokumen Baru
Untuk memulai sebuah dokumen baru bisa dengan mengklik tombol toolbar New atau menekan ton~bol
CtrltN. Atau bisa juga dengan mengikuti langkah berikut :
1. Pilih dan klik menu File, New. Jendela Task Pane -New Document akan ditampilkan di sebelah
kanan. Open a document untuk membuka file yang sudah p e n ~ a hdibuat sebelumnya, new untuk
niembuat dokumen baru, newfrom existing docunlent mcngambil file lain melalui windows explorer,
newfrom tcm,cdnte menggunakan format dokumcn yang sudah ditentukan bentuknya di Ms. Word xp.
Template adalah rancangan dasar suatu dokumen yang sudah dilengkapi dengan ukuran halaman,
orierltasi, ukuran huruf, jenis huruf, batas margin, tabel, kolom, dan lain-lain.
2. Karena akan memulai dokumen baru, maka yang dipilih adalah New, klik BIarik Document.

Memilihl Menyorot Teks
1. Dengan menggunakan Mouse
8 Memilih satu kata; klik dua kali pada kata yang dipilih
8 Mcmilih satukalirnat; sambil menekan tombol Ctrl klik kalimat yang akan dipilih
@ Mcmilih satu paragraf; klik tiga kali pada paragrap yang akan dipilih atau tempatkan penunjuk
mouse pada selection bar sampai keluar tanda panah kemudian klik dua kali. Selection bar adalah
daerah kosong di kiri daerah pengetikan teks.
8 Memilih satu atau beberapa baris teks; klik pada selection bar dari baris yang akan dipilih. Geser
(drag) pad aselection bar untuk memilih beberapa baris.
@ Memilih seluruh dokumen; sambil menekan tombol Ctrl, klik selection bar atau tekan Ctrl+A
atau klik tiga kali pada selection bar.
@ Melepaskan pilihan; Klik disembarang tempat di dalam jendela selection bar.

~ o d uPraMikurn
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2.

Dcngan menggunakan keyboard
@ Memilih teks; tempatkan titik sisip pada posisi awal teks, sambil rnenekan tombol shirt, tekan
tombol panah rnelewati teks yang akan dipilih
@ Memilih teks sarnpai akhir baris; tempatkan titik sisip pada posisi awal teks yang akan dipilih,
kemudian tekan tombol sllift+end
@ Memilih teks sarnpai awal baris; tempatkan titik sisip pada posisi awal teks yang akan dipilih,
kernudian tekan tombol shift+home
(P. Melepaskan pilihan; tekan salah satu tombol panah.

Pengaturan Format Dokurnen
Setelah dokumen baru siap, lanjutkan dengan mengatur formatnya.

Mengatur Format Karakter dengan rnenggunakan Kotak Dialog Font
I.
2.

Sorot teks yang akan diformat
Pilih dan klik menu Format, Font (Ctrl+D), kotak dialog Font akan ditampilkan

Klik tab Font untuk mengubah format tampilan huruf.
Pada kotak dafiar pilihan Font Style, pilih dan klik gaya tampilan huruf yang diinginkan :
Regular; jenis huruf normal, Bold; jenis huruf cetak tebal, Italic; jenis huruf dicetak miring, Bold
Italic; jenis huruf dicetak tebal dan miring.
5 . Pada kotak pilihan Size, pilih ukuran h w f yang diinginkan.
6. Pada kotak pilihan Color, pilih wama huruf yang diinginkan.
7. Pada kotak pilihan Underline style, pilih jenis garis yang diinginkan
8. Beri tanda ceklist atau klik kotak cek efek yang diinginkan pada bagian Effects.
@ Strikethrough, teks dicetak coret dengan garis tunggal
k? Double Strikethrough, teks dicetak coret dengan garis ganda
Q! Superscript, teks ditampilkan lebih kecil dan lebih naik

3.

4.

-
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@
@
@

9.

Subscript, teks ditampllkan lcbih kecil dan lebih turun
Shadow, teks dengan bayangan
Outline, teks dengan garis luar pada setiap karakter
@ Emboss, teks dengan karakter timbul
@ Engrave, teks dengan karakter dipahat
@ Small caps, huruf kecil ditanipilkan dengan h u n ~ kapital
f
yang ukurannya lebih kecil
@' All caps, semua huruf ditampllkan dengan hurul'kapital
@ Hidden, menyembunyikan teks agar tidak turut tercetak
Klik OK

Mengatur Format Karakter dengan Reveal Formatting
Salah satu kelebihan Word 2002 adalah fasilitas Reveal Formatting yang ditempatkan pada Task Pane.
Langkahnya :
1. Pilildsorot karakter yang diinginkan
2. Pilih dan klik menu Format, Reveal Formatting.
3. Apabila menginginkan Word 2002 melakukan pemilihan pada karakter yang berformat sarna, pada
tombol daftar pilihan Selected text pilih dan klik Select All Tect with Similar Formatting.
4. Pada kotak daftar pilihan Formatting of selected text, pilih dan klik Font.
5. Pada kotak dialog Font lakukan pengaturan format karakterlteks sesuai dengan keinginan. Klik
OK untuk menutup kotak dialog tersebut.
6. Untuk menghapus format karakterlteks yang sudah ditempatkan, pada tombol daftar selected text
pilih dan klik Clear Formatting.
7. Untuk menlformat teks dengan cara mengambil bentuk format tampilan dari format yang
mengapitnya pada pilihan Selected text pilih dan klik Apply Formatting of Surrounding Text.

Menyisipkan Simbol
1.

Tempatkan titik sisip di tempat simbol akan ditempatkan

-

2. Pilih dan klik menu Insert, Symbol. Pada kotak dialog symbol akan ditampilkan berbagai simbol
yang dibutuhkan.
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3.

Pada tombol daftar pilihan Font, pilih dan klik narna kelompok simbol yang akan dipakai lalu klik
salah satu simbol yang ada pada kotak dibawahnya.
4. Beberapa s~mbolyang sering digunakan dapat dipilih pada kotak daftar pilihan Recently uscd
synibals.
5 . Setelah salah satu simbol dipilih, klik tonibol perintah Insert. Atau klik dua k a l ~pada simbol yang
dipilih.
6 . Klik Close untuk menutup kotak d~alog.

Mengatur Perataan Teks dalam Paragraf
Perataan teks dalam paragraf dapat dilakukan dengan posisi rata kanan (right align), rata sisi kiri (left
align), di tengah (center), dan rata sisi kanan-kiri (justified). Untuk mengatur perataan teks dari dokumen
ikuti langkah-langkah berikut :
1. Pilih dan tempatkan titik sisip pada paragraf yang akan diatur perataamya,
2. Pilih dan klik menu Format, Paragraph. Kotak dialog paragraf akan ditampilkan
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3. Klik tab Indents and Spacing
Pada pilihan Alignment, pilih perataan teks yang diinginkan (Left, Centered, Right, atau
Justified) sesuai kebutuhan anda.
5 . Contoh format paragraf yang dipilih dapat dilihat pada kotak Preview
6. Klik OK.

4.

Mengatur Margin dan Orientasi Pencetakan
1. Pilih dan Klik File, Page Setup.
2. Pada kotak dialog page setup klik tab Margins tentukan batas margin yang diinginkan
@ Top, untuk menentukan batas margin atas
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@
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@

Bottom, untuk menentukan batas margin bawah
Left, untuk rnenentukan batas margin kiri pengetikan
Right, untuk rnenentukan batas margin kanan pengetikan
Gutter, akan memberi jarak tarnbahan pada bagian dalarn (margin kiri untuk halaman gar~jil
dan margin kanan untuk halaman genap). Jarak ini biasa dipakai untuk daerah penjilidan jika
anda rnernilih multiple pages: mirror margins

I

Orientation

PaOes
Multiple pages:

Normal

Preview

I

W l y to:
Whole document

3. Pada menu Orientation, pilih salah saw bentuk tarnpilan kertas yang dibutuhkan Portrait (posisi
tegak) dan Landscape (posisi tidur).
4. Bila perlu pada tornbol daftar pilihan Multiple pages, dapat rnernilih satu lernbar kertas ingin terbagi
rnenjadi berapa halarnan percetakan.
5. Pada pilihan Apply To, pilih clan klik bagian rnana dari dokumen yang akan mernakai batas margin
baru
Whole Document, bila pengaturan ingin berlaku untuk seluruh halarnan.
This Point Forward, Pilihan ini akan menyisipkan tanda pemisah Continous pada posisi titik sisip dan
pengaturan yang dipilih akan berlaku mulai dari bagian ini.
6. Klik OK ur.tuk rnenutup kotak dialog.
7. Selain Margin, untuk mengatur ukuran kertas klik Paper.
8, Pada tornbol daftar pilihan Paper Size, pilih dan klik ukuran kertas yang akan digunakan. Atau
gunakan kotak Width dan Height ~ n t u kukuran kertas sesuai keinginan anda.
9. Pilih Apply to seperti pada menu Margin. Klik O K untuk menutup kotak dialog.

-
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Penomoran dan Pemberian Bullet pada Teks Dokumen
Langkall penomoran suatu dokumen sebagai berikut :
1. PiliMsorot paragraf yang akan dinomori. Atau tempatkan kursor pada baris kosong ditempat
pengetikan.
2. Pilih dan klik menu Format, Bullet and Numbering (Alt+N).
3. Pada kotak dialog Bullet and Numbering, klik tan Numbered.

Pada kotak dialog tersebut pilih dan klik jenis penomoran yang diinginkan.
Jika menginginkan format dan gaya penomoran serta mengatur posisinya pada paragraf, klik tomb01
perintah Customize, lakukan pemilihan dan pengaturan berikut :
@ Pada tombol daftar pilihan Number style, pilih gaya tampilan nomor yan diinginkan dan lihat
hasilnya pada kotak Number format
e Jika diperlukan klik tombol pcrintah Font untuk mengatur format karakter &ri nomor.
@ Pada kotak isian Start at, tentukan nomor awal yang akan diinginkan
C Pada tombol daftar pilihan Number position, pilih dan klik perataan dari nomor yang diinginkan
@ Pada kotak isian Aligned at, tentukan posisi awal perataan tersebut terhadap margin kiri.
C Pada bagian Teks position, tentukan jarak indentasi teks terhadap margin kiri pada kotak isian
Indent at
Q! Contoh hasil pengaturan dapat dilihat pad akotak Preview yang ada dibawahnya.
@ Klik OK
6. Selain penomoran juga pemberian Bullet dengan langkah yang sama.

4.
5.
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Menenlpatkan Tabel
1. Tempatkan kursor di posisi yang diinginkan.
2. Pilih dan klik rnenu Table, Insert Table. Kotak dialog Insert tabel akan ditanlpilkan.
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3. Pada tombol pilihan N u n ~ b e rof columns, tentukan jumlah kolom yang dibutuhkan.
4.

Tentukan pula jumlah baris yang dibutuhkan pada pilihan Nurnbcr of rows.

5. iJada bagian AutoFit behavior, beri tanda atau klik salah satu pilihan berikut :
Fixed columns width, bila lebar kolorn ingin diatur sendiri. Akan lebih mudah jika memilih Auto
untuk membagi lebar halaman dengan jumlah kolorn sehingga dlperoleh lebar yang sama untuk
setiap kolorn.
@ AutoFit to contents, bila lebar kolom ingin secara otomatis menyesuaikan dengan isi sel tabelnya.
@ AutoFit to windows, bila lebar kolorn ingin secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran
jendelanya.
Bila ingin menggunakan format tabel yang disediakan oleh Word 2002, klik tornbol perintah
AutoForrnat. Akan ditampilkan kotak dialog Tabel Auto Format.
7. Pada kotak daftar pilihan Table styles, pilih dan klik gaya tampilan atau format tabel yang diinginkan,
kemudian klik OK. Dengan langkah ini anda akan kembali ke kotak dialog sebelumnya.
8. Klik OK
6.

Pembuatan Grafik
Langkah pernbuatan grafik yaitu :
I . Pilih dan Klik Insert, Picture, Chart. Akan ditampilkan kotak datasheet dan tampilan diagram
yang sudah berisi data dari kotak datasheet tersebut.
2. Gantilah data yang ada dalam datasheet dengan data dalarn tabel diatas.
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3.

Klik disembarang tenipat diluar kotak datasheet untuk mendapatkan gambar grafik yang optimal.

Menempatkan Footnote dan Endnote
Footnote (catatan kaki) dan Endnote (catatan akhir) langkah dalam pernbuatannya :
1. Tempatkan kursor di tempat akan menyisipkan tanda footnote atau endnote.
2. Pilih dan klik menu Insert, Reference, Footnote. Akan tampil kotak dialog Footnote dan
Endnote.
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3.

Pada bagian Location, pilih dan klik tonibol pil~hanberikut :
(?! Footnote, bila ingin rnenyisipkan catatan kaki. Pada tornbol daftar pilihan di sebelah
kanannya tentukan lokasi pencnipatan footnotenya.
@ Endnote, bila ingin menyisipkan catatan akhir. Pada tomb01 daftar pilihan di sebelah
kanannya tenlukan lokasi penenipatan endnotenya.
4. Pada bagian Format, lakukan pemilihan dan pengisian berikut :
@ Number format, digunakan untuk rnernilih bentuk format tampilan penomoran footnote atau
endnote.
@ Custom mark, bila ingin rncngganti penomoran dengan bentuk simbol tertentu. Untuk
nienampilkan simbol, klik Symbol
@ Start at, digunakan untuk menentukan angka awal penomoran pada footnote dan endnote.
@ Numbering, untuk mengatur penarnbahan penomoran secara terns rnenerus pada seluruh
dokurnen atau meningkat hanya pada section dan halaman tertentu saja sehingga kctika
pindah section atau halaman penornoran dilakukan dari awal lagi.
5 . Pada bagian Apply changes, penornoran dilakukan pada seluruh dokurnen atau hanya pada bagian
tertentu saja.
6 . Klik Insert, untuk menempatkan kursor di daerah pengetikan footnote dan endnote yang ada di
margin bawah.
7 . Pada daerah tersebut dapat dilakukan pengetikan isi dari footnote dan endnote sesuai keinginan.
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MODUL PRAKTIKUM #2
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MICROSOFT EXCELL

1 . Pengenalan Microsoft Excel
Microsoft Excel adalah salah satu bagian dari
MicrosoA Office Suite.
Kegunaannya adalah untuk membuat dokumen yang berbentuk tabulasi, dan
selain itu disecliakan pula fasilitas untuk operasi perhitungan, operator logika dan
representasi data dalam bentuk grafik secara otomatis. Pada saat anda bekeja
dengan Excel hirarki tertinggi dari dokumen anda adalah sebuah workbook.
Setiap workbook akan memiliki beberapa buah worksheet, dan di dalarn
worksheet terdapat ratusan kolom dan ribuan baris yang tersusun dari cell data.

2. Mengaktifkan Program Excel
Mengaktifkan Program Excel harnpir sama dengan mengaktifkan program pada
Microsoft Word . Cara mengaktifkan program Excel adalah sebagai berikut :
K Klik taskbar yang bertuliskan perintzh Start
K Pilih atau Sorot perintah Programs
K Geser insert pointer mouse ke kanan
K Pilih dan klik Microsoft Excel.
* Tampilan layar utama Microsoft Excel seperti gambar berikut :

3.

Pengawalan Kerja Pada Program Excel
3.1.

Membuat Lembar Kerja Baru
Langkah awal untuk membuat lembar kej a baru pada Microsoft Excel
dapat diikuti dengan cara-cara sebagai berikut :

K Klik menli pulldown File
K Klik perintah New atau
K Klik toolbar New yang bergambar
K Atau dapat pula menekan tomb01 Ctrl + N pada keyboard.
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3.2

Menyimpan Lembar Kerja
Adapun cara untuk rnenyimpan file pada lembar kerja excel adalah sebagai
berikut :
* Klik menu pulldown File
* Pilih dan klik peri~ltahSave atau
* Klik toolbar Save yang bergambar
* atau dapat pula menekan tombol Ctrl + S pada keyboard

3.3

Membuka Lembar Kerja
File yang pemah disimpan pada waktu sebelumnya dapat dibuka kembali
dengan cara :

* Klik menu pulldown File

*
*
*
3.4

Pilih dan klik perintah Open atau
Klik toolbar Open yang bergambar
atau dapat pula menekan tombol Ctrl + 0 pada keyboard

Pengisian Suatu Sel
Suatu sel dapat diisi dengan teks (huruf), angka (Numerik) atau rumus.
Untuk mengisi suatu sel, caranya letakkan insert pointer1 kursor pada sel
yang akan diisi, kemudian ketik tulisa~lyang akan diisikan. Scdangkan
untuk pengaturarl tata letak teks dalani suatu sel dapat diatur menurut
perataan tcks, yailu :

*
*
*
*

Rata kiri
Rata kanan
Rata tengah
Rata tengah suatu range.

Pangaturan ini bisa dilakukan melalui icon pengaiuran teks dan bisa juga dengan
menu Format-Alignment, caranya yaitu :
* Klik menu pulldown Format
* Klik perintah Cell
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* maka akan tampil kotak dialog sebagai berikut
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4.

Pembuatan Garis Pembatas Antar Kolom

Langkah-langkahnya :
* Blok tabel/Range/Sel yang akan dibuat garis pemisah jarak antara sel, kolom,
baris.
* Gunakan fasilitas icon Border yang bergamba
'
dengan
mempergunakan klik penunjuk panah hitam sebelah kanan ganibar icon
border, jika menginginkan pilihan bentuk border yang lain,
* Melalui menu pulldown Format
* atau Klik perintah Cell
Maka akan tarnpil kotak dialog sebagai berikut :

.......
i"_l

.......
Border

None

a +_I
......

Qkb1-18

Inside

-

-I I

*

Selanjutnya klik bagian pada Border

*

Klik salah satu bentuk border yang diinginkan.

TUGAS 11

Lakukan pengformatan batas cell pada hasil ketja anda sebelumnya sesuai dengan
kebutuhan anda.
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5.

Merubah lebar Kolom

Blok kolom yang akan dirubah lebarnya
Klik menu Format
Pilih Row
Pilih dan klik Row Height maka akan tampil gambar sebagai berikut :

Cancel

I

Gambar 1.5

Klik menu Format
Pilih dan klik Column Width, maka akan tampil garnbar sebagai berikut:

Lolurnn width:
Cancel

1

Gambar 1.6
* Untuk merubah format otomatis bisa dengan melakukan pengetikan
lebar kolom secara langsung.
* Klik tomb01 OK.
Dan bisa juga meletakkan kursor ditanda pembatas kolom, dan
mengatur lebarnya sesuai dengan yang diinginkan.

TUGAS 111

Dengan tetap mempergunakan h a i l tugas sebelumnya, lakukan perubahan lebar kolom
dengan beragam cara.
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6. Operasi Maternatika pada MS-Excel

1 . Lambang (tanda Operasi Matematika pada MS-Excel)

Dalam penulisan formula yang perlu diperhatikan adalah operasi hitung sebagaimana
dalam matematika,seperti
+
= Pertambahan
= Pengurangan
*
= Perkalian
A
= Pangkat
1
= Pembagian
YO
= Persen
>=
= Lebih atau sarna dengan
<=
= kurang atau sama dengan
<
= tanda kurang dari
>
= tanda lebih dari

2. Operasi Matematika
a. Penjumlahan
Untuk penjumlahan yang berupa angka atau sel (nilai suatu sel), penulisannya
hams diawali dengan tanda = (sama dengan) atau bisa dengan + (tambah), akan
tetapi hasil pnjumlahannya hams berada sel lain yang sekaliagus 1,lerupakan
tempat dituliskannya rumus (forkumla) dan setelah rukus titulis maka untuk
melihst hasilnya tekan ENTER, contohnya :
Dengan angka : =2+12 atau +2+12
Dengan sel : =Al+A2 atau +Al+A2 (bila angka yang ditarnbah berada di sel
A1 dan A2).

b. Pengurangan
Sarna seperti penjumlahan pada cara diatas, yang juga hams diawali dengan tanda
= atau +, namun pada pengurangan ini lambang operasi matematikanya adalah Dengan angka : =5-2 atau +5-2
Dengan sel : =A3-D5 atau A3-D5 ( bila angka yang dikurangi berada pada se
A3 dan D5)
c. Perkalian
Caranya sarna dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada perkalian lambang
operasi matematikanya adalah * (tanda bintang)
Contoh :
Dengan angka : =10*2 atau +10*2
Dengan sel : = A12* B12 atau +A1 2 *B12 (mengalikan niai sel A1 2 dengan
nilai sel B12)
d. Pembagian

-
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Begitu juga dengan pembagian maka pada pembagian ini opearsi matematikanya
adalah / (garis miring).
Contoh :
Dengan angka : =13/2 atau +13/2
Dengan sel : =D6/E10 atau +D6/E10 (artinya membagi nilai yang ada pada
sel D6 dengan nilai yang ada pada sel E 10).
e. Pemangkatan
Untuk pemangkatan digunakan lambang A
Contoh :
Dengan angka : =10A2atau +10A2artinya 10 dipangkatkan dengan 2.
Dengan sel : =A 1 AD1, ar-tinya A 1 dipangkatkan dengan D 1
Atau bisa kombinasi antara keduanya : =AlA3, artinya sel A1 dipangkatkan
dengan 3, atau sebaliknya =4AD2, artinya 4 dipangkatkan selD2
f. Pengakaran
Untuk pengakaran tidak menggunakan lambang namun telah
dalamkategori fungsi dannama fungsi yang digunakan adalah SQRT
Contoh :
=SQRT(16) artinya akar 16 atau &

masuk

3. Fungsi-fungsi pada MS-Excel
Formula-formula pada MS-Excel memiliki 2 komponen, yaitu
1. Nama Fungsi
2. Argumen (lokasi sel data diolah Fungsi)
Penulisan formula yang wajib ditulis untuk membentuk suatu formula atau fungsi
adalah tanda = (sama dengan) sedangkan tanda : (titik dua) adalah menyatakan
"sampai atau hingga"
4. Fungsi-fungsi Berdasarkan Kategori Fuugsi pada MS-Excel

Fungsi-fungsi yang bisa digunakan pada Ms-Excel cukup banyak, diantaranya adalah
kategori Most Recently Used, nama-nama fungsinya:
1. SUM,yaitu menjumlahkan angka atau nilai range, cara penulisannya:
=sum(argumen)
Argumennya adalah berupa angka; =sum(200,1500,2500) artinya jumlahkan
angka2000dengan 1500dan2500
Argumennya berupa range; =sum(A4:A15), artinya jumlahkan nilai sel A4
hingga sel A15.
2. AVERAGE
Average adalah fungsi untuk menghitung rata-rata suatu penjumlahan total yang
dibagi dengan banyak item.
Contoh :
=Average(DlO:D50) artinya rata-ratakan nilai range dari sel D l 0 hingga D50.
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MICROSOFT EXCELL

a

=IF(C2="P";"Pria";"Wanita"), artinya jika sel C2 kodenya adalah P maka
tulislaf Pria, jika tidak maka tulis Wanita.

Jika 4 adalah nilai C2 yang berarti bobot nilai A, maka tulislah A dan 3.5 tulislah
B+, 3 Tulislah B, 2.5 Tulislah C+, 2 tulislah C, 1.5 tulislah D+, 1 tulislah D, bila
kondisi tidak memenuhi maka tulis E, rumusnya:

Yang perlu diperhatikan adalah banyaknya jumlah kurung tutup yang diperlukan untuk mengisi
kondisi dan pernyataan hams sebanyak jumlah IF yang telah dituliskan atau sebanyak jumlah kurung
buka yang telah diketik. Dan antara kondisi dengan perintah hams dibatasi dengan tanda baca; (titik
koma) atau , (korna).

7. Membuat Grafik

.:.

Dengan menggunakan mouse blok sel-sel yang akan dibuat

grafiknya,

.3

Pada Menu Bar klik INSERT, klik CHART.

.:.

Setelah itu akan muncul tampilan dialog seperti dibawah ini
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Garnbar. Tampilan awal proses pembuatan grafik
Pada Chart Wizard step 1 of 4 (Lihat garnbar diatas), pilih tipe grafik yang
diinginkan. Setelah itu klik NEXT sampai muncul kotak dialog seperti

dibawah ini:

Pada Chart Wizard-step 2 of 4 klik Column sesuai kolom data. Selanjutnya
klik NEXT sampai muncul Gambar seperti dibawah ini:
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Pada chart wizard-step 3 of 4 ketikkan judul dan lakukan ha1 yang sama
untuk Category (X) axis dan Value (Y). Selanjutnya klik NEXT, sehingga
muncul tampilan seperti Garnbar dibawah ini:

Pada Step Wizard 4 of 4, pilih lokasi grafik akan ditempatkan. Selanjutnya
klik FINISH. Setelah itu maka akan muncul garnbar grafik seperti dibawah
ini :
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8. MODlFIKASl TAMPILAN GRAFIK
8.1 MENGUBAH TIPE GRAFIK

k Klik grafik; pada Menu Bar klik CHART; pilih CHART TYPE. Kemudian
akan muncul gambar seperti dibawah ini :

P Pilih tipe grafik yang diinginkan, dan hilangkan pilihan APPLY TO
SELECTION pada bagian option. Misalnya kita pilih tipe Line untuk grafik. Klik Ok
sampai muncul garnbar seperti dibawah ini:

-

Modul Praktikum 02 Aplikasi Komputer
Program Stud; Magisfer Manajemen Pembangunan Daerah
Program Pasca Sejana lnstitut Penanian Bogor

-

Proktilirtrn 2 A4icr~osoJ1
Escel

rn

*
llr

I
I

w

rn
m

m
u
m
m
rn
m
rn

m

m

PRAKTEK MENGGUNAKAN PROGRAM MICROSOFT EXCEL
I . Aktifkan program Microsoft Excel dan masukkanlah data nilai ekspor pertanian (000 US$)
menurut subsektor untuk tahun 1989 sld 1992 pada baris dan kolom yang sesuai seperti
berikut ir i:
B

A
1

Subsektor

2

Pangan

3

C

D

E

1989

1990

1991

1992

132200

180500

221600

2 19600

Perkebunan

2362000

2168400

2288000

2473600

4

Peternakan

67900

66600

52500

67800

5

Perikanan

824800

1039700

1255700

1263500

6

Jumlah

7

Persen

F

Jumlah

G

Persen

2. Lengkapi tabel tersebut (kolom F dan G serta baris 6 dan 7) sesuai dengan isi yang
seharusnya.
3. Buatlah grafik Histogram untuk menunjukkan perkembangan total nilai ekspor dari tahun ke
tahun dan simpan hasilnya di Sheet2 serta grafik Pie untuk menunjukkan perbandingan nilai
ekspor menurut subsektornya.
Nilai Ekspor per Subsektor

Perkembangan Ekspor
Peiikaran;
4383700

1989

1990

111

1992

Pdemakan;
254800

Tahun

4. Simpan hasil peke jaan ini ke file bernama LATIHAN 1.

Perkebunan;

9292000

MODUL PRAKTIKUM #4
Microsoft Power Point

MICROSOFT POWER POINT

TUGAS I
MEMBUAT SLIDE SEDERHANA DENGAN POWER POINT

Sebelumnya telah tersedia beberapa file gambar dari disket I harddisk komputer Anda
bekelja, di C:/MyDocument/MPD. Buatlah slide presentasi scperti contoh berikut.
I.

Memulai Pembuatan Slide
1. Aktifkan Microsoft Power Point, Klik Start pilih Program, Klik Microsoft
Power Point.
2. Klik File, pilih New
3. Untuk memperindah tampilan slide presentasi Anda, pada menu Format, pilih
Slide Design kemudian pilih salah satu template dengan mengklik kotak
bergambar tersebut.
Membuat Teks dan Layout Isi Presentasi
1. Pada kotak yang bertulisan 'Click here to add title' Tuliskan judul presentasi
Anda yaitu INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2. Kemudian pada kotak berisi tulisan 'Click here to add subtitle' Tuliskan sub
judul presentasi Anda yaitu Badan Hukum Milik Negara
3. Atur posisinya sesilai szlera Anda dengan menekan mouse kiri pada garis
kotak tulisan tersebut dan menggeser ke posisi yang diinginkan.
4. Untuk halaman selanjutnya, Klik Insert, pilih New Slide
5. Dengan cara yang sama ketik Visi IPB, Vision ... (seperti pada lampiran)
6. Halaman slide berikutnya ganti bentuk layout dengan halaman berisi gambar.
Klik Format, pilih Slide Layout, kemudian pilih salah satu bentuk yang
menampilkan gambar dan item Bullet and Numbering dengan mengklik
kotaknya.
7. Tuliskan pada 'Click to add title' Mission, kemudian pada kotak Bullet and
Numbering ketik misi IPB seperti terlampir pada kotak disamping kiri. Pada
kotak sebelah kanan, klik garnbar ld( untuk menampilkan gambar dari file
C:/My Document/MPD/image.bmp. Atur tampilanya sehingga seperti contoh.
8. Lakukan ha1 yang sama untuk slide berikutnya.

111.

Menampilkan Gambar dan Mengubah Background
1. Untuk slide terakhir, masukkan gambar dengan cara Klik Insert, pilih
Picture, arahkan pada panah kanan kemudian pilih From File ... ambil file
C:/MyDocument/MPD/hijaul .jpg atur tampilannya seperti contoh.
2. Ubah background pada slide 2 dengan texture berwama ungu. Klik slide 2
pada menu Slides, klik menu Format, Background. Arahkan kursor pada
tanda panah kebawah lalu pilih Fill Effect, Texture. Pilih salah satu model
tekstur lalu klik OK. Selanjutnya klik Apply untuk mengubah background
pada slide yang aktif saja (Apply All untuk mengubah seluruh background
slide presentasi Anda).
3. Kemudian pada Slide 5 ganti background dengan gambar pantai,jpg. Dengan
cara yang sama kcmudian pilih Fill Effect, Picture, Select picture. Ambil file
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dari direktori C:/MuDocument/MPD/pantai.jpg kemudian klik insert, OK,
APP~Y.
IV

Simpan hasil presentasi Anda dengan narna TUGAS 1NRP.ppt pada direktori
C:/MyDocun~ent/MPD.Kemudian lihat hasil presentasi Anda dengan klik menu
Slide Show, View Show. Atau klik icon P .

TUGAS 2
MENIBUAT SLIDE PRESENTASI BERORIENTASI O B J E K
ReadMe First !
Pada praktikum sebeluinnya Anda telah diajarkan untuk membuatn slide presentasi
sederhana. Praktikum kali ini Anda akan diIatih rnembuat sIidc presentasi yang
berorientasi kepada objek antara lain Master Slide, Diagram, bc,hagai bentuk Auto
shapes, Graphics, Tables, dan Animation Scheme.

Setelah langkah-langkah pembuatan Slide Presentasi dibuat, buatlah direktori MPD pada
komputer Anda, aktifkan Windows Explorer, pilih menu My Document sampai berwama
biru, kemudian pada ruang disebelah kanan klik mouse kanan, pilih New, Folder,
ketikkan MPD, Lalu simpanlah hasil kerja Anda pada direktori tersebut dengan narna
Tugas2NRPAnda.ppt.

A.

Membuat Master Slide
1. Buat presentasi o m pilih New, Blank Presentation
2. Buatlah Master Slide untuk memberikan identitas yang seragam pada file
presentasi Anda. Klik menu View, Master, Slide Master (abaikan slide
yang ada diatasnya).
3. Abaikan Kotak teks title dan list. Tuliskan tanggal sekarang pada kotak
Date Area dengan melakukan klik satu kali pada kotak tersebvt kemudian
tulis 25/02/2003, dan ha1 yang sama juga pada kotak Footer Area tuliskan
nama Anda.
4. Benkan warna gradasi dan menu Format, Background, Fill effect,
Gradient. Padukan dua warna 'Two Color' antara warna gelap dan terang
dengan memilih salah satu Shading Stylesnya.
5. Kemudian klik pilihan 'Close Master View' untuk kembali ke slide
presentasi Anda.
6. Pada slide pertama tuliskan Judul presentasi Anda "Kembalikan Kejayaan
Pertanian Indonesia". Sesuaikan warna huruf dan bentuknya dengan
memanfaatkan icon pada Taskbar diatas.
7. Sorot teks judul, kemudian beri bayangan untuk mempertegas huruf
I.
tersebut, klik icon .-' dan pilih warna bayangan yang sesuai.
8. Untuk teks 'Agricultural Seminar ...' klik ujung kotak kemudian pilih
menu Format, Placeholder, Fill, Fill Effect, ~ i l i hwarna gradasi dari
menu Gradient. Sesuaikan warna teks hingga krbaca jelasT
9. Lanjutkan dcngan slide berikutnya.
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B.

Membuat Table dan Grafik dalam file presentasi.
1 . Pilih Layout slide yang terdiri dari Title and Content, klik pilihan Insert
Table. Masukan angka 6 pada kotak 'Number of Columns dan 4 pada
kotak 'Number of Rows'.
2. Tuliskan data sesuai lampiran, kemudian atur
ukuran masing-masing table sesuai dengan
jumlah karakter. Setelah kotak diaktifkan
seperti gambar berikut, kemudian letakkan
kursor pada masing-masing titik tengah kotak
hingga keluar tanda panah. Lalu tarik dan sesuaikan dengan ukuran
karakter.
3. Tambahkan background warna pada masing masing judul. Sorot bagian
cell yang akan diubah, klik Format, Table, Pilih Fill, beri tanda centang
pada kotak Fill Color, dan pilih warna yang sesuai. Lalu klik menu Teks
Box, pada Teks Alignment pilih Middle, hingga teks berada pada posisi
tengah.
4. ~ a d slide
a
selanjutnya, buatlah grafik seperti contoh. Pilih Slide Layout
yang terdiri dari Title and Content, pilih
kemudian isi kotak
Datasheet dengan data table yang sudah Anda buat sebelumnya.
5. Tutup kotak datasheet, kemudian ubah tampilan grafik. Klik ujung kotak
grafik untuk memberikan warna background, kemudian Format, Selected
Chart Area, Pattern, Area, pilih warna biru. Kemudian klik pada 'series
Singkong' Format, Selected Data Series, Pattern, bilih warna coklat.
Untuk data series selanjutnya sesuaikan dengan warna komoditas.
6. Klik Legend, Format, Selected Legend, ganti pattern dengan abu-abu,
dan Placement, beri tanda centang untuk kotak top. Klik sembarang
tempat diluar grafik.
-

C.

-

Membuat Diagram dan Autoshape
1. Pada slide 7 buatlah Slide dengan bentuk Layout Diagram dari layout Title
and Content. Klik pada Insert Diagram.
2. Pilih bentuk diagram kotak, kemudian tuliskan struktur organisasi IPB
seperti contoh. Tarnbahkan subordinate untuk REKTOR, pada
Organzation chart, Insert shape, Subordinate. Demikian selanjutnya
untuk kotak lain, Coworker digunakan jika kotak tersebut berada pada
level yang sarna. Assistant akan berada disebelah kiri dan berlawanan
dengan Coworker.
3. Pada slide terakhir buatlah beberapa bentuk Autoshape yang
mencerminkan upaya mahasiswa dalam mengembalikan Kejayaan
Pertanian di Indonesia. Buatlah judul Upaya Mahasiswa dengan Wordart.
Kemudian Pilih Insert, Picture, Auto shapes. Ganti warna masing masing bentuk dengan warna yang sesuai.
4. Kcmudian tambahkan Animasi yang berbeda untuk masing-n~asingslide
pada keseluruhan slide presentasi Anda. Aktifkan slide kemudian Slide
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Show, Animation Schemes, pilih aninlasi yang tersedia, cobalah seluruh
efek yang telah disediakan.

Tips : Buatlah efek animasi sesederhana mungkin agar tidak membingungkan audience.
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Badan Hukum Milik Negara

Vision
IPB as a leading higher education
institution of International quality
in the development of science,
technology, and human
resources with tropical
agriculture as its core
competence.

Mission
Higher education of high
quality and relevant to the
present and future needs of
society.
Developed environmentally
friendly science and technology
through advanced research.
Improved welfare of human
beings through the application
of developed science and
technology.
Established civil society based
on righteousness and right
principles.
Strong mutual collaborations
with domestic and overseas
government or private
institutions.

GOAL
1. Produce qualified graduates
capable of developing and
applying science and
technology.
Develo scientific and
technofkglcal innovstlon for
the enhancement of
national develo ment and
Im rovement o the welfare
of uman belngs.
Enhance university
responslveness t o
contlnuous and rapid
chan e of community needs
and c?evelopment
challenges.
Establish IPB as a moral
force for the Indonesian
civil society.

P

e
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FIVE PlbARS
IPB Education Orientation

1.Professionalism
2.Social Concern
3.EnvironmentaI Awareness
4.Entrepreneurship
5.Moral And Ethics

THANK YOU

Bogor Agricultural University
Kampus IPB Darmaga, Bogor, Indonesia 16680
Phone 62-251-622642 Fax 62-251-622708

KEMBALIKAN KEJAYAAN
PERTANIAN INDONESIA

Tujuh Pendekatan
Pembangunan Ekonomi Nasional
1.
2.

lndustri pertanian dalam arti yang seluas-luasnya,

Penerapan bioteknologi dan pengembangan kearifan

dan keselamatan wong cilik;

Jumlah Statistik Pendapatan
Perkapita Produk Fertanian
Indonesia (1976-1999)

GRAFIK PENINGKATAN PRODUK
PERTANIAN INDONESIA

ORGANISASI IPB

I7

Proses Pembuatan Kecap Alr Kelapa

7

