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BAB 1 

KOMPUTER 

 
Yuni Widiastiwi, S.Kom., M.Si 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN  

Awal sejarah diciptakannya komputer adalah untuk membantu proses 

komputasi atau perhitungan, dimana saat itu penggunaan komputer 

dimanfaatkan hanya sebatas untuk melakukan proses perhitungan yang 

sederhana. 

Pesatnya perkembangan komputer sesuai dengan perkembangan 

waktu dan zaman, pemanfaatan komputer saat ini tidak hanya untuk 

membantu proses komputasi, namun keberadaan komputer menjadi salah 

satu alat yang wajib ada dan dimiliki oleh manusia untuk mempermudah 

pekerjaannya. 

Saat ini semua aspek kehidupan manusia di era revolusi industry 4.0 

beralih fungsi bukan hanya memanfaatkan komputer dalam melakukan 

pekerjaannya namun berkembang ke arah kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) menggunakan konsep pendekatan Internet of Things (IOT) 

dimana semua bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia 

dalam pengoperasiannya dapat diminimalisir dengan menggunakan cara 

otomatisasi. 

 



 

 

 

 

 

BAB 2 

INTERNET DAN WWW 

 
Ridwan Raafi’udin, S.Kom., M.Kom. 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN   

Internet menjadi bagian yang semakin penting dari kehidupan sehari-

hari bagi orang-orang di seluruh dunia. Tetapi jika Anda belum pernah 

menggunakan Internet sebelumnya, semua informasi baru ini mungkin 

akan terasa sedikit membingungkan pada awalnya. 

Pada kesempatan ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan 

dasar yang mungkin Anda miliki tentang Internet dan bagaimana 

penggunaannya. Setelah selesai, Anda akan memiliki pemahaman yang 

baik tentang cara kerja Internet, cara terhubung ke Internet, dan cara 

menjelajahi Web. 

1. Apa itu internet? 

Internet adalah jaringan global dengan jumlah komputer yang sangat 

banyak dan perangkat elektronik lainnya. Dengan Internet, Anda dapat 

mengakses hampir semua informasi, berkomunikasi dengan siapa pun di 

dunia, serta melakukan lebih banyak lagi kegiatan lainnya. 

Anda dapat melakukan semua ini dengan menyambungkan komputer 

ke Internet, yang juga disebut daring. Ketika seseorang mengatakan 



 

 

 

 

 

BAB 3 

APPLICATION SOFTWARE 

 
Nurhafifah Matondang, S.Kom.,M.M.,M.T.I 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Kehadiran software memiliki manfaat besar dalam melengkapi 

perkembangan teknologi demikian pesatnya berkembang, software 

memudahkan setiap pengguna dalam menyelesaikan aktifitasnya saat 

menggunakan komputer. Dalam dunia bisnis, teknologi software 

komputer digunakan untuk pengolahan data (data processing) yang 

meliputi pengolahan kata (word processing). penyimpanan data (filling) 

serta pengolahan data-data numeric yang berkaitan dengan tugas tugas 

perkantoran. Selain sebagai pengolah kata dan angka, teknologi software 

komputer telah menyisip hampir ke semua peralatan. Mulai dari mainan 

anak–anak, kamera digital, telepon seluler, sarana hiburan, peralatan 

rumah tangga dan lain-lainnya. 

 

B. PENGERTIAN SOFTWARE 
Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan 

beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam 

menjalankan pekerjaannya. perangkat lunak ini merupakan catatan bagi 



 

 

 

 

 

BAB 4 

KOMPONEN UNIT SISTEM 

(SYSTEM UNIT COMPONENTS) 

 
Erly Krisnanik, S. Kom, MM 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN   

Bab ini akan membahas materi mengenai komponen pada unit sistem 

komputer. Unit Sistem komputer memiliki komponen-komponen yang 

saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, di mana setiap 

komponen memiliki fungsi dan perannya masing-masing.  Materi yang 

akan dipelajari pada sub bab ini adalah: 

 

B. TUJUAN PENGAJARAN 
Setelah mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran ini, diharapkan 

mampu : 

1. Menjelaskan perbedaan berbagai jenis unit sistem pada komputer. 

2. Menjelaskan berbagai macam jenis memori pada case. 

3. Mengidentifikasi chip, kartu adaptor, dan komponen lainnya yang ada 

dalam motherboard 

4. Menjelaskan jenis slot ekspansi dan kartu adaptor yang digunakan 

dalam komputer 



 

 

 

 

 

BAB 5 

INPUT OUTPUT 

 
Ati Zaidiah., S.Kom., MTI 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN   

Pada bab ini kita akan membahas mengenai peralatan input dan 

output.  Pada komputer terdapat sejumlah perangkat yang termasuk 

dalam komponen input serta output. Perangkat input serta output 

memegang kendali dalam melaksanakan perannya masing-masing. Input 

dan output dikenal juga dengan istilah I/O dan merupakan suatu sistem 

mikroprosesor dengan fungsinya  untuk menghubungkan komputer 

dengan perangkat luar tersebut.  

Pembahasan pada bab ini mencakup karakteristik keyboard, cara kerja 

alat penunjuk, alat-alat input lainnya,  karakteristik monitor LCD dan CRT, 

dan penjelasan mengenai berbagai jenis printer dan alat-alat output 

lainnya.  

 

B. PERALATAN INPUT  
Peralatan input merupakan sebuah perangkat keras yang memiliki 

fungsi bagi masukan data atau perintah yang akan diproses ke dalam 

memori komputer. Peralatan input merupakan salah satu bagian pada 

komputer yang memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan 



 

 

 

 

 

BAB 6 

STORAGE 

 
Anita Muliawati, S.Kom., MTI 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan: 

1. Mampu menjelaskan ciri ciri hard disk 

2. Dapat membedakan antara Floppy dik dan Zip disk 

3. Dapat membedakan format dari CD dan DVD 

4. Mengetahui fungsi dari Pita Magnetik 

5. Menganalisis berbagai media penyimpanan data yang kecil dan dapat 

dibawa-bawa 

6. Mengetahui fungsi mikrofilm dan mikrofiche 

 

Storage device adalah media penyimpanan yang mempunyai fungsi 

sebagai media untuk menyimpan berbagai jenis data dari hasil 

pemrosesan pada perangkat komputer. Berbagai jenis data yang 

dihasilkan di komputer baik dalam berupa gambar, dokumen, video dan 

lain sebagainya dapat disimpan dalam Storage device. Jika dilihat dari 

ukurannya, perkembangan perangkat Storage umumnya selalu 

kebalikannya dari kapasitasnya. Jika ukuran fisik perangkat storage 

semakin kecil, ukuran penyimpanannya menjadi lebih besar. Hal tersebut 



 

 

 

 

 

BAB 7 

OPERATING SYSTEM AND 

UTILITIES 

 
Theresiawati, S.Kom., MTI 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Penggunaan sistem operasi sangatlah memegang peranan yang sangat 

penting. Anda dapat membayangkan suatu komputer hanyalah sebuah 

kotak dengan berbagai perangkat di dalamnya dan komputer tersebut 

tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya sistem operasi. Sistem operasi 

merupakan suatu perangkat lunak sistem yang akan melakukan 

pengaturan sumber daya di dalam komputer antara lain sumber daya 

perangkat keras (hardware) dan sumber daya perangkat lunak (software) 

serta akan befungsi sebagai daemon (proses di dalam sistem operasi yang 

berjalan di balik layar dan tanpa terlihat dan disadari oleh user. Tanpa 

adanya suatu sistem operasi, pengguna hanya bisa menjalankan program 

booting dan pengguna tidak dapat menjalankan program – program 

aplikasi untuk melakukan tugas seperti aplikasi perkantoran, aplikasi 

berbasis desktop maupun aplikasi berbasis web.  

 

 



 

 

 

 

 

BAB 8  

COMMUNICATION AND 

NETWORKING 

 
Henki Bayu Seta, S.Kom., MTI 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Setiap manusia pasti akan melakukan komunikasi atau berbagi 

informasi baik secara langsung melalui tatap muka maupun jarak jauh 

dengan menggunakan alat telekomunikasi seperti telepon, telegrafi 

maupun televisi. Komunikasi data menghubungkan antara dua atau lebih 

komputer atau perangkat seluler dengan melakukan transfer data. 

Pengiriman data antara dua perangkat komputer atau lebih dilakukan 

melalui media komunikasi seperti kabel kawat (wire cable). Sehingga 

perintah dapat diterima dan dijalankan. 

 

B. KOMUNIKASI 
Sering kali kita melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari – hari 

dengan menggunakan program aplikasi baik di perangkat komputer 

maupun perangkat seluler. Didalam melakukan komunikasi atau 

pertukaran data/informasi, ada yang bertindak sebagai pengirim dan ada 

yang bertindak sebagai penerima. Sedangkan data/infomasi yang 



 

 

 

 

 

BAB 9 

DATABASE MANAGEMENT  

 
Iin Ernawati, SKom, MSi 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Basis data adalah sebuah nama yang tak lagi asing di pendengaran kita, 

dan umumnya basis data berkaitan dengan data yang beraneka ragam 

bentuk dan ukuran. Apa yang telah disampaikan dalam kalimat pengantar 

tadi adalah benar adanya namun perlu dijelaskan lagi agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terkait dengan basis data. 

Selanjutnya dalam bab ini akan dibahas beberapa hal terkait 

Manajemen Basis data (Database Management), yaitu : 

1. Data, informasi, basis data 

2. Database Management System (DBMS) 

3. Manfaat Basis data 

4. Komponen Sistem Basis data 

5. Contoh penerapan basis data(operasi-operasi) dalam DBMS 

 

B. DATA, INFORMASI, BASISDATA 
Lebih dahulu sebaiknya kita awali dengan memahami definisi dari data, 

informasi, kemudian basis data. 



 

 

 

 

 

BAB 10 

COMPUTER SECURITY, ETHICS 

AND PRIVACY 

 
Indra Permana Solihin, S.Kom., M.Kom 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah banyak 

memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Teknologi Informasi (TI) 

tidak hanya menghubungkan teknologi kepada dunia saja tetapi juga 

membantu dalam mengintegrasikannya kepada masyarakat. Namun 

perkembangan sistem informasi (SI) yang berhubungan dengan perubahan 

teknologi informasi yang ada saat ini sering juga terkait dengan kondisi 

keamanan teknologi dan permasalahan etika di dalamnya.  

Bukan hanya etika saja, dalam dunia Teknologi Informasi juga perlu 

memperhatikan keamanan pada sistem komputer kita. Dampak 

perkembangan TI dan SI saat ini yang ditimbulkan dari penggunaan 

internet secara bersamaan serta perdagangan elektronik bisa 

memunculkan tindakan gangguan bagi privasi dan kekayaan intelektual. 

Seiring dengan  hal ini, kemungkinan bagi isu–isu yang menyangkut etika 

bermasyarakat juga akan berkembang bersamaan dengan hukum dan 



 

 

 

 

 

BAB 11 

PEMBANGUNAN SISTEM 

INFORMASI 

 
Ika Nurlaili Isnainiyah, S.Kom., M.Sc. 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan dapat memahami: 

1. Definisi, tujuan dan gambaran umum yang berkaitan dengan 

pembangunan sistem informasi (information system development); 

2. Ruang lingkup dan tahapan-tahapan dalam pembangunan sistem 

informasi; 

3. Gambaran umum mengenai system development lifecycles; 

4. Pendekatan linear dan evolutionary dalam system development 

lifecycles; 

5. Pendekatan Agile dalam pembangunan sistem informasi; 

6. Pemilihan metode pembangunan sistem informasi; 

 

B. KONTEKS PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI 
Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengenalan 

pembangunan sistem informasi serta bidang ilmu yang memiliki 

keterkaitan dalam proses pembangunan sistem informasi. 



 

 

 

 

 

BAB 12 

BAHASA PEMROGRAMAN 

 
Bambang Tri Wahyono,S.Kom,M.Si. 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN 

Saat ini, perkembangan teknologi informasi bergerak cepat dengan 

adanya perangkat komputer yang membantu manusia untuk memecahkan 

permasalahan (problem solving) yang ada di kehidupan nyata. Problem 

solving disini berarti komputer dapat memformulasikan permasalahan, 

memberikan solusi yang kreatif, serta memberikan solusi yang cepat, dan 

akurat dengan cara menyusun perintah-perintah yang dapat dipahami 

oleh mesin komputer, kemudian mesin komputer memproses perintah-

perintah tersebut secara berurutan dan terstruktur berdasarkan algoritma 

dan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh mesin komputer untuk 

menghasilkan keluaran (output).  

Materi Bahasa Pemrograman membahas tentang pengenalan Bahasa 

Pemrograman Python serta dasar-dasar logika dan pemrograman yang 

akan mengajak Anda untuk berpikir layaknya seorang ahli di bidang 

komputer yang dapat berpikir secara logis dan terstruktur.  

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB 13 

ENTERPRISE COMPUTING 

 
I Wayan Widi Pradnyana, S.Kom, MTI 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN   

Penggunaan teknologi informasi adalah sudah menjadi kebutuhan 

dalam kegiatan masyarakat yang semakin kompleks dalam aspek variasi, 

jumlah, luasan cakupan, dan juga ketersegeraannya. Perkembangan 

kemampuan teknologi informasi juga harus dapat menyesuaikan kepada 

kompleksitas tersebut. Komputasi skala besar dan kompleks sering 

dikaitkan dengan konsep komputasi enterprise atau enterprise computing. 

Pada pembahasan ini akan dikupas mengenai enterprise computing mulai 

dari pendekatan kebutuhan sampai strategi penerapan menggunakan 

teknologi. 

Pembahasan enterprise computing diawali dengan konsep enterprise 

sebagai entitas, enterprise process sebagai komponen aktivitas, enteprise 

system sebagai sarana menjalankan proses,  

 

B. ENTERPRISE COMPUTING 
Beberapa definisi awal mengenai dan terkait enterprise computing 

yang perlu dijadikan landasan yaitu: 



 

 

 

 

 

BAB 14 

CAREER AND CERTIFICATION 

FIELD COMPUTER 

 
Kraugusteeliana, M.Kom, M.M 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
A. PENDAHULUAN   

Pada bab ini akan membahas materi mengenai Sertifikasi , pekerjaan 

dan karir  di bidang teknologi Informasi pada perusahaan dan berbagai 

sertifikasi keahlian yang dibutuhkan sesuai trend dunia kerja pada saat ini. 

Book chapter membahas berbagai sertifikasi sesuai bidang keahlian juga 

sertifikasi berdasarkan vendor penyelenggara sertifikasi serta membahas 

karir Bidang TI secara umum. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Diharapkan  setelah mempelajari Bab ini maka tujuan pembelajaran 

akan tercapai. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut: 

1. Mengetahui kebutuhan sertifikasi bidang IT 

2. Mengidentifiksi kebutuhan keahlian sesuai bidang kerja 

3. Menidentifikasikan  tahapan dalam melakukan sertifiksi 

4. Mengidentifikasikan kebutuhan keahlian pada Jabatan 

5. Menjabarkan secara umum kebutuhan sertifikasi IT 
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kesenangan, kebahagiaan dan petualangan yang tak 

mungkin dilupakan sampai saat ini. Bapak termasuk 

anggota Polri yang jujur, selalu didatangi wong cilik 

untuk membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi tanpa 

meminta pamrih, malah kerap kali bapak yang harus membantu mereka 

secara materi. Disatu masa saya pernah merasa malu sekali memiliki 

bapak yang berstatus aparat. karena olok-olok dari teman sekolah terkait 

pekerjaan bapak. namun saya selalu yakin dalam lumpur yang gelap pekat 

akan selalu ada cahaya yang berkilauan. Pendidikan tingkat dasar hingga 

menengah dan atas ditempuh di daerah Jakarta Selatan semua dengan 

status Sekolah Negeri, saat SMA adalah masa-masa menemukan cahaya 

keislaman, di mana mendapatkan pengetahuan baru bahwa sebagai 

seorang muslim sholat dan membaca Al Quran saja belum cukup, namun 

perlu mengkaji isi kandungan Al Quran. Saat itu penulis juga masuk ekskul 
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dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu di LP3M 

UPNVJ.Penulis tertarik pada riset di bidang Artificial Intelligence, Rekayasa 

Perangkat Lunak, Data Science dan Perencanaan Pengembangan Sistem 
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untuk mata kuliah Perangkat Lunak Aplikasi, Pengantar Komputer, Sistem 

Informasi Manajemen, Manajemen Proyek dan Analisa dan Perancangan 
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