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PENGERTIAN OAK

Organisasi Komputer mempelajari tentang unit-unit penyusun
komputer dan bagaimana hubungan interkoneksi antar unit-unit
tersebut dalam suatu komputer.
Misal: antarmuka antar peripheral komputer, jenis-jenis memori

Arsitektur Komputer mempelajari tentang atribut-atribut sistem
komputer yang berdampak langsung pada pemrograman
komputer.
Misal: susunan set instruksi prosesor, cara pemrosesan data, cara
pengalamatan memori



ORGANISASI DAN ARSITEKTUR (1/2)

• Arsitektur berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang 
tampak (visible) oleh seorang programmer

• Set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan
data, mekanisme I/O , dan teknik pengalamatan

• Misalnya : apakah ada instruksi bertingkat?

• Organisasi berkaitan dengan bagaimana fitur-fitur arsitektur
diimplementasikan

• Sinyal Kontrol, Antarmuka teknologi memori



ORGANISASI DAN ARSITEKTUR (2/2)

• Semua Keluarga Intel X86 mempunyai dasar arsitektur yang 
sama

• Keluarga 370/Sistem IBM 370 mempunyai arsitektur dasar yang 
sama

• Hal ini diwujudkan dalam bentuk Kompatibelitas

• Arsitektur yang lama masih bisa digunakan untuk organisasi yang 
baru

• Organisasi berbeda antara satu versi dengan versi yang 
lainnya



SEJARAH KOMPUTER (1/4)



SEJARAH KOMPUTER (2/4)



SEJARAH KOMPUTER (3/4)



SEJARAH KOMPUTER (4/4)



GENERASI KOMPUTER







STRUKTUR DAN FUNGSI

• Struktur adalah suatu cara yang digunakan untuk
menghubungkan satu komponen dengan komponen yang 
lainnya

• Fungsi adalah operasi tiap-tiap komponen secara individual 
sebagai suatu bagian dari struktur



FUNGSI

• Semua komputer mempunyai fungsi sebagai berikut :

• Pemproses data (Data processing)

• Penyimpan data ( Data storage)

• Pemindahan data ( Data movement)

• Kontrol (Control)



FUNCTIONAL VIEW

• Komputer dilihat dari sisi fungsional



OPERASI (1)

• Pemindahan data (Data movement)

• Misalnya : dari keyboard ke layer monitor  



OPERASI (2)

• Penyimpanan Data (Data storage)

• Misalnya : Download Internet ke Disk  



OPERASI (3)

• Pemroses dari / ke penyimpanan

• Misalnya : update kumpulan statemen  



OPERASI (4)

• Pemroses dari media penyimpan ke I/O

• Misalnya : mencetak kumpulan statement


