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 DARI BIT KE INFORMASI 

Sejak pertama kali komputer diciptakan, komputer bekerja atas dasar sistem biner. 
Sistem biner adalah sistem bilangan yang hanya mengenal dua macam angka yang 
disebut dengan istilah bit (binary digit) yaitu 0 dan 1. Hanya dengan bermodalkan 
dua angka inilah komputer dapat menyajikan informasi yang sangat berguna bagi 
manusia. 
 
Bit – bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Istilah karakter 
dalam dunia komputer berarti : 
a. Huruf 
b. Digit 
c. Selain huruf atau digit, yaitu tanda ‘+’ serta ‘&’ bahkan simbol seperti ‘α 

(alpha)’ 
 

Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit ataupun 16 bit. Kemungkinan nilai pada 
sebuah sistem biner yang berupa 0 dan atau 1 disesuaikan dalam sistem komputer 
dengan metode saklar yang hanya mengenal keadaan hidup (1) dan atau mati (0).  
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Perbedaan Orientasi Mesin dan Manusia 

Orientasi Mesin : 
 

Bit 
Byte 

Orientasi Manusia : 

 
Bilangan dalam sistem 

desimal 
Kata atau kalimat 

Simbol dan gambar 
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 SATUAN DATA 
 
Bit merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Selain satuan ini ada- 
pun berbagai satuan lain diantaranya byte, megabyte, gigabyte, terabyte, & peta- 
byte. Selain istilah byte, terkadang dijumpai juga istilah yang menggunakan bit  
seperti megabit. Penggunaan bit biasanya dikaitkan dengan “per detik” Mis. 10  
megabit per detik (Mbps). 1 Megabit = 1.000.000 bit. 

Satuan Ekivalen Keterangan 

Byte 8 bit Untuk menyimpan sebuah karakter pd sistem ASCII atau 
EBCDIC 

Kilobyte 1024 bit Awal PC hanya memiliki memori sebesar 640 kilobyte 

Megabyte 1024 kilobyte Memori PC pd saat ini berkisar antara 64-256 megabyte 

Gigabyte 1024 megabyte Uk. Hard disk yg digunakan berkisar antara 20-40 
gigabyte 

Terabyte 1024 gigabyte Database yang sangat besar 

Petabyte 1024 terabyte Penggunaan di masa mendatang 
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Byte merupakan suatu yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter.  
Sebuah byte tersusun atas 8 bit. 
 
Kilobyte merupakan suatu tingkatan dalam hubungan terhadap byte. 1 kilobyte = 
1024 byte. Satuan ini seringkali disingkat KB. Berkas gambar yang berukuran kecil 
biasanya berukuran dalam orde kilobyte. 
 
Megabyte biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC. Satuan 
ini seringkali disingkat menjadi MB. 1 megabyte identik dengan 1024 kilobyte 
atau sama dengan  1.048.576 byte. 
 
Gigabyte biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam suatu PC. 
Satuan ini disingkat menjadi GB.  1  gigabyte identik dengan 1024 megabyte atau 
sama dengan 1.073.741.824 byte. 
 
Terabyte biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam 
mainframe. Satuan ini disingkat menjadi TB. 1 terabyte identik dengan 1024 
gigabyte atau sama dengan 1.099.511.627.776 byte. 
 
Petabyte akan digunakan dimasa mendatang. Satuan ini disingkat menjadi PB. 1 
petabyte identik dengan 1024 terabyte. Published By Stefanikha69 



 SATUAN FREKUENSI & WAKTU 
 
Bagi manusia 1 detik merupakan waktu yang sangat cepat, tetapi tidak bagi kompu- 
ter. Kecepatan komputer dalam memproses sebuah data sangatlah tinggi. Orde wa- 
tu yang digunakan untuk mengerjakan sebuah instruksi jauh dibawah 1 detik.  

Satuan Ekivalen 

Milidetik 1/1.000 detik 

Mikrodetik 1/1.000.000 detik 

Nanodetik 1/1.000.000.000 detik 

Pikodetik 1/1.000.000.000.000 detik 

Satuan lain yang banyak disinggung adalah satuan untuk frekuensi yang diukur de- 
ngan satuan Hertz (Hz). Frekuensi berarti jumlah siklus dalam satu detik. 1 Hertz 
berarti  bahwa dalam satu detik terbentuk sebuah siklus. 1 kilohertz (KHz) = 1000 
Hertz (Hz) dan 1 megahertz (MHz) = 1000 kilohertz. 
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 SATUAN PENGKODEAN KARAKTER 

 
Sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter              ada bermacam – 
macam. 3 yang  terkenal yaitu Unicode, ASCII, dan EBCDIC. 
 
1. Unicode merupakan standar yang lebih baru karena pada standard ini 

dinyatakan dengan 16 bit yang dapat mencakup 65.536 karakter. Dengan cara 
seperti ini berbagai simbol dalam bahasa (Mis. Arab & China) bisa ditampung. 

 
2. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) dikembangkan 
 oleh ANSI (American National Standard  Institude). Pada awalnya ASCII 

menggunakan 7 bit untuk menyatakan sebuah kode, karakter yang tersedia 
meliputi karakter kontrol, huruf (A – Z, a – z), digit (0 - 9), dan sejumlah simbol 
seperti * dan +. Belakangan ini ASCII dikembangkan dengan menggunakan 8 
bit, dengan tambahan sejumlah simbol Yunani dan karakter grafis. 

 
3. EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) merupakan 

standard yang dibuat oleh IBM pada tahun 1950-an dan menggunakan 8 bit 
untuk setiap kode. Pertama kali digunakan IBM System/360. Standard ini 
diterapkan pada berbagai komputer mainframe. Published By Stefanikha69 



Karakter Biner ASCII Biner EBCDIC 

A 1100 0001 1010 0001 

B 1100 0010 1010 0010 

C 1100 0011 1010 0011 

0 1111 0000 0101 0000 

1 1111 0001 0101 0001 

2 1111 0010 0101 0010 

Daftar Sebagian karakter pada EBCDIC dan ASCII 

 Konversi Sistem Biner & Sistem Desimal 
 
Konversi antara sistem biner & sistem desimal terbagi atas dua cara : 
a. Konversi dari sistem biner ke sistem desimal 
 Dalam hal ini mengambil contoh bilangan 01001011. Berapakah ekivalennya 
 dalam sistem desimal ? 
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27 26 25 24 23 22 21 20 

128 64 32 16 8 4 2 1 

Contoh pengonversian dari bilangan pada sistem biner  
ke bilangan pada sistem desimal. 

Pedoman 

Ekivalen 2n 

0 1 0 0 1 0 1 1 

Kalikan 
kolom yang 
bersesuaian Bilangan 

Yang di- 
konversi 

0 64 0 0 8 0 2 1 
Hasil 

Perkalian 

Jumlahkan 

75 

Hasil 
Dalam sistem 

desimal Jadi, 01001011 biner identik 
dengan 75 desimal Published By Stefanikha69 



b. Konversi dari sistem desimal ke sistem biner 

18 

75 

2 

37 

9 

4 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

+ 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

Hasil 

Sisa 
Pembagian 

Cara mengonversi 
Dari bilangan 
Pada sistem 
Desimal ke 

Bilangan biner 

Jika bilangan-bilangan sisa 
pembagian disusun dari bawah ke 

atas dan dituliskan dari kiri ke 
kanan akan diperoleh susunan 

seperti berikut : 
1001011 

Apabila dijadikan 8 bit, anda bisa 
menambahkan 0 di bagian kiri 

sehingga menjadi seperti berikut : 
01001011 

Bilangan itulah yang identik dengan 
75 desimal 
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 Bagian Unit Sistem 
 
Unit sistem berupa sebuah kotak yang sering disebut case atau kabinet sistem. Di 
dalam kotak inilah terdapat berbagai komponen seperti CPU, cip memori (RAM & 
ROM), motherboard, catu daya, hard disk, dan CD Drive. 
 

I. Motherboard terkadang disebut juga system board, main board, dan plannar. 
Komponen ini terdiri atas komponen yang terpasang secara menetap (tidak 
dapat dilepas) dan slot – slot atau socket untuk memasang komponen – 
komponen yang dapat dilepas / dipasang (Kartu suara, kartu I/O, cip 
mikroprosesor & cip RAM). Beberapa motherboard telah dilengkapi dengan 
kartu I/O yang tak dapat dilepas & dikenal dengan istilah onboard (melekat 
pada papan). Slot – slot dalam motherboard memungkinkan pemakai 
melakukan ekspansi (upgrade). 
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II. Catu Daya (power supply) berfungsi sebagai pemasok listrik bagi rangkaian 
dalam komputer. Catu daya dapat dihidupkan atau dimatikan melalui tombol 
on-off yang umumnya terdapat pada bagian depan unit system. Beberapa 
peralatan perantara yang dapat digunakan untuk ‘mewakili’ jika catu daya 
tidak dihubungkan secara langsung ke sumber listrik, berupa : Pelindung 
Kejutan, Regulator tegangan, & UPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Sistem Pendingin yang terdiri atas sebuah kipas angin  
 dan sirip penyerap panas. Biasanya terletak berdekatan 
 dengan catu daya. 
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IV. BUS adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen 
lain. Pada PC terdapat 3 jenis bus yaitu : Bus prosesor, bus I/O, dan bus 
memori. 
 

V. BUS I/O dan Berbagai Kartu I/O sering disebut sebagai bus slot ekspansi. 
Berfungsi sebagai penghubung antara CPU dan peranti – peranti yang berada 
di luar unit sistem. Berbagai tipe bus I/O antara lain ISA, PCI, AGP, Fire Wire, 
USB, EISA, dan VL-bus. Untuk EISA dan VL-bus tidak lagi populer.  Penambahan 
kartu I/O dilakukan pada slot – slot ekspansi. Berbagai tipe kartu I/O ialah 
Accelerated Board, Cache card, Coprosesor board, Disk Controller card, Fax 
modem board, Graphics/Video board, Memory expansion board, Sound card, 
Paralel I/O card, Serial card, Network interface card, Multi I/O card, USB I/O 
card, IDE I/O card, SCSI I/O card, Firewire I/O card. Istilah kartu terkadang 
dinyatakan dengan adapter, board, ataupun controller. 
 

VI. Port merupakan colokan yang terpasang di bagian belakang case yang 
berfungsi sebagai penghubung antara komponen di dalam unit sistem dengan 
peranti di luar. Contoh port memungkinkan anda menghubungkan kamera 
digital, monitor, dan mouse ke unit sistem. Port dapat dikelompokkan menjadi 
port serial, port paralel, port SCSI, port USB, port infrared, & port lain-lain. 
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 Prosesor 
 
Prosesor adalah nama singkat dari mikroprosesor dan seringkali disebut CPU 
(Central Processing unit). Komponen ini berupa sebuah cip (chip atau IC/Intergrated 
Circuit) adalah sekeping silicon berukuran beberapa millimeter persegi yang 
mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik yang lain.  

Berikut aspek – aspek yang ada pada prosesor : 

Kinerja 

 Dukungan perangkat lunak 

 Keandalan & Stabilitas 

 Pendingin & konsumsi energi 

 Dukungan motherboard 

 

Sejarah singkat Mikroprosesor… 
Mikroprosesor yang pertama kali diciptakan yaitu Intel 4004 yang diperkenalkan 
tahun 1971. Prosesor ini sangat sederhana, hanya bisa melakukan operasi sebesar 4 
bit/waktu. Aplikasi prosesor ini adalah untuk menyusun kalkulator elektronik 
portabel. Published By Stefanikha69 



Mikroprosesor yang pertama kali digunakan untuk komputer rumah adalah Intel 8080 yang 
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974. Prosesor ini berukuran 8 bit. Dipergunakan 
pertama kali pada kit Altair. Kit buatan MITS yang diperkenalkan pada tahun 1975 inilah yang 
dianggap sebagai cikal bakal komputer personal yang pertama. Namun, yang dinamakan PC 
seperti yang sekarang diperkenalkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1982, yang disebut 
IBM PC. Komputer ini menggunakan prosesor Intel 8088 yang sebenarnya sudah 
diperkenalkan pada tahun 1979. Mikroprosesor yang digunakan PC dari waktu ke waktu juga 
berubah. Secara kronologis, prosesor-prosesor yang digunakan sampai akhir tahun 2002 
adalah 8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4. 

Nama Tahun 
Transistor 

(Ribu) 

Kecepatan 

Clock 

Lebar Data 

(bit) 

Lebar Bus 

Data (Bit) 

Lebar Bus 

alamat (Bit) 
MIPS 

8080 1974 6 2 MHz 8 8 20 0,64 

8088 1979 29 5 MHz 16 8 20 0,33 

80286 1982 134 6 MHz 16 16 24 1 

80386 1985 275 16 MHz 32 32 32 5 

80486 1989 1.200 25 MHz 32 32 32 20 

Pentium 1993 3.100 60 MHz 32 64 32 100 

Pentium 2 1997 7.500 233 MHz 32 64 36 ~300 

Pentium 3 1999 9.500 450 MHz 32 64 36 ~510 

Pentium 4 2000 42.000 1,5 GHz 32 64 36 ~1.700 Published By Stefanikha69 



Aneka Prosesor … 
 
Perusahaan yang membuat mikroprosesor bukan hanya Intel, adapun perusahaan 
lain seperti Motorola, Fujitsu, dan IBM. Namun, di lingkungan PC, Intel yang 
mendominasi. 

Prosesor Keterangan 

R4x000 Mikroprosesor 64 bit ini memiliki bus dengan alamat 36 bit. 
Digunakan untuk workstation. Pembuatnya adalah MIPS 
Technology 

Alpha AXP Mikroprosesor 64 bit bisa digunakan untuk Windows NT, OSF/1, 
dan OpenVMS. Pembuatnya adalah Digital Equipment Corporation 

PowerPC Merupakan produk dari beberapa perusahaan (IBM, Motorola, 
dan Apple computer). Digunakan antara lain pada server & 
workstatiom IBM RS/6000 

SPARC Merupakan produk dari beberapa perusahaan. Misal : 
HyperSPARC (Ross Tech), SPARClite (Fujitsu), UltraSPARC (Sun 
Mycrosistems). Digunakan utk server, workstation, laptop, dll. 

Duron Digunakan pada PC. Dibuat oleh AMD 

Athlon Digunakan pada PC. Dibuat oleh AMD 

Celeron Digunakan pada PC. Dibuat oleh Intel Published By Stefanikha69 



Kecepatan Prosesor … 
 
Istilah yang sering dijumpai : Intel Celeron 500 MHz, Intel Pentium 4 1,76 GHz dan 
AMD Athlon 1 GHz. Angka dan satuan yang terletak setelah nama prosesor 
menyatakan kecepatan prosesor  yang dapat dihasilkan oleh clock pada prosesor 
per detik. Selain Hertz (Hz), satuan kecepatan juga ditentukan melalui satuan MIPS 
dan flops. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara Kerja Prosesor … 
 
CPU terbagi atas dua bagian utama, yaitu : Unit Kontrol dan ALU (Arithmetich and 
Logic Unit). Selain kedua komponen tersebut, CPU memiliki sejumlah register yang 
digunakan untuk berbagai operasi dalam CPU. Antara lain register instruksi, register 
alamat, dan register akumulator. 

Satuan Keterangan 

Megaflops (mflops) Identik dgn 1.000.000 flops 

Gigaflops (gflops) Identik dgn 1.000.000 megaflops 

Teraflops (tflops) Identik dgn 1.000.000 gigaflops 

Petaflops (pflops) Identik dgn 1.000.000 teraflops 
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Register 

Unit 
Kontrol 

ALU 

Memori 
Utama 
(RAM) 

CPU 

CPU Superskalar … 
 
CPU yang hanya dapat memproses paling banyak satu instruksi dalam sebuah siklus 
(pulsa dari clock) biasa disebut CPU skalar / tradisional. Sedangkan CPU yang dapat 
menjalankan lebih dari satu instruksi per siklus dinamakan CPU superskalar. 
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Gambar perbandingan CPU skalar & CPU Superskalar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 
Kontrol 

ALU 

1 Instruksi 

Unit 
Kontrol 

ALU ALU 

1 Instruksi 1 Instruksi 

CPU Skalar 
1 instruksi + 1 ALU = 1 instruksi 

Per siklus clock 

CPU SuperSkalar 
2 instruksi + 2 ALU = 2 instruksi 

Per siklus clock 
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Multi Prosesor … 
 
Pada beberapa sistem komputer, jumlah prosesor yang didukung bisa lebih dari 
satu. Sistem multiprosesor seringkali dibedakan menjadi : SMP, prosesor vektor, 
prosesor paralel, dan MMP. 
 
 

Sistem Fault – Tolerant… 

 
Sistem fault-tolerant ialah sistem yang memiliki toleransi terhadap kegagalan. 
Sistem ini mempunyai cadangan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak dan 
komponen catu daya yang bekerja untuk mengantisipasi kegagalan sistem utama. 
 
 

Teknologi MMX… 
 
Prosesor seperti Pentium menyertakan fitur yang disebut MMX (MultiMedia 
eXtension). Teknologi ini menyediakan kemampuan untuk memampatkan dan 
menguraikan kembali video, memanipulasi citra, melaksanakan enkripsi dan bahkan 
memproses masukan / keluaran. Published By Stefanikha69 



ROM (Read-Only Memory atau firmware) adalah jenis memori yang isinya tidak 
hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa 
dibaca. ROM biasa disebut BIOS (Basic Input/Output System). Instruksi dalam BIOS 
inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika computer mulai dihidupkan.  
 
Proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan : 

• Memeriksa isi CMOS (Compmentary Metal-Oxyde Semiconductor adlh jenis 
cip yg memerlukan daya listrik dari baterai, berisi 64 byte & isinya dapat 
diganti) 

• Memuat penanganan interupsi (program kecil yg menjadi penerjemah antara 
hardware & system operasi) dan pengendali peranti (program yg bertindak 
sbg pemberi identitas bagi perangkat keras tertentu mis.scanner sehingga 
bisa dikenali oleh system operasi) 

• Menginisialisasi register & manajemen daya listrik 
• Melakukan pengujian hardware 
• Menampilkan peraturan – peraturan pada system 
• Menentukan peranti yang akan digunakan untuk menjalankan program 
• Mengambil isi boot sector (program kecil) 

 
Beberapa cip selain ROM ialah PROM, EPROM, & EEPROM 
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RAM (Random-Access Memory) adalah jenis memori yang isinya dapat diganti – 
ganti selama computer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data 
selama terdapat arus listrik. 
 
Tipe RAM pada PC bermacam-macam : 
• DRAM (Dynamic RAM) 
• EDO RAM (Extended Data Out RAM) 
• SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) 
• SRAM (Static RAM) 
• RDRAM (Rambus Dynamic RAM) 
 
RAM pada PC dinyatakan dengan satuan megabyte dan dijual dalam bentuk 
modul (SIMM / DIMM) : 
• SIMM memiliki cip RAM hanya pada 1 sisi papan 
• DIMM memiliki cip RAM pada kedua sisi papan 
 
Cache Memory adalah memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi, yang 
digunakan sebagai perantara antara CPU dan memori utama / RAM. Memori ini 
berkecepatan lebih dari RAM. Dengan menggunakan cache sejumlah data dapat 
dipindahkan ke memori ini dalam sekali waktu dan kemudian ALU akan 
mengambil data tersebut dari memori ini. Published By Stefanikha69 



JENIS KETERANGAN 

Cip DSP Cip DSP merupakan jenis cip yang ditujukan secara 

khusus untuk menangani pemrosesan suara dan video 

dengan kemampuan pemanipulasian yang sangat cepat. 

Di masa mendatang cip ini bisa membantu menjadi 

system pendengaran manusia 

Nanoteknologi Melalui teknologi ini, atom atau molekul yang 

berukuran dalam orde nanometer (10-9 meter) dijadikan 

sebagai dasar untuk menciptakan mesin berukuran 

sangat kecil yang digunakan untuk menyimpan data 

atau melakukan tugas-tugas tertentu.  

Komputasi 

Optik 

Cahaya akan menggantikan electron. Diharapkan 

komputasi optic dapat memproses ratusan kali lebih 

cepat daripada computer berbasis elektris 

Komputasi 

DNA (Biochip) 

Komputasi ini didasarkan kenyataan bahwa informasi 

dapat ditulis ke setiap molekul DNA. Dengan 

menggunakan biteknologi, DNA sintesis dapat dipakai 

untuk mrepresentasikan sejumlah symbol untuk 

menggantikan system biner 

Komputasi 

Kuantum 

Komputasi ini disesuaikan pada teori kuantum. 

Informasi ini tidak lagi dinyatakan dengan 0 dan 1, 

melainkan dinyatakan dengan keadaan – keadaan 

partikel dasar.  

 Perkembangan 
Komputer Di 
Masa Mendatang 
 

Tabel disamping  
memperlihatkan 
beberapa kemungkinan 
tentang perkembangan 
komputer di masa 
mendatang (William dan 
Sawyer, 2003 dan Turban, 
dkk., 1999) 

Hukum Moore 
Gordon Moore (1967), salah 
satu pendiri Intel, 
memprediksikan bahwa 
“jumlah rangkaian dalm chip 
silicon akan mencapai dua 
kali per 18 bulan”. Published By Stefanikha69 


