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Jenis Dan Cara Kerja Perangkat 
Input
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Jenis Dan Cara Kerja Perangkat Input
KEYBOARD



Keyboard
keyboard adalah perangkat typewriter-style, yang menggunakan susunan
tombol atau kunci, untuk bertindak sebagai tuas mekanis atau sakelar
elektronik.

Alat input dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang
memiliki macam-macam tombol yang memiliki fungsi yang berbeda
tergantung pada penekanannya yang dapat menghasilkan proses
sesuai dengan kemauan kita.



Tipe Key Di Keyboard



Keyboard Types
Standard

Standard alphanumeric keyboards have keys that are on three-quarter inch centers (0.750 inches, 
19.05 mm), and have a key travel of at least 0.150 inches (3.81 mm).

Laptop-size

Keyboards on laptops and notebook computers usually have a shorter travel distance for the 
keystroke, shorter over travel distance, and a reduced set of keys.

Handheld

Handheld ergonomic keyboards are designed to be held like a game controller, and can be used as 
such, instead of laid out flat on top of a table surface.

Thumb-sized

Smaller external keyboards have been introduced for devices without a built-in keyboard, such 
as PDAs, and smartphones



An AlphaGrip 
handheld keyboard



Cara Kerja Komputer By : 
https://www.youtube.com/watch?v=z_7xfZz6XUE



Keyboard Projector By iPhone 
https://www.youtube.com/watch?v=lzsBwnv_dAg



Jenis Dan Cara Kerja Perangkat Input
MOUSE



MOUSE
Perangkat keras yang dihubungkan ke komputer baik wire (kabel) atau
secara wireless (tanpa kabel). Perangkat ini dinamakan mouse karena
pada waktu itu piranti ini berbentuk seperti tikus. Disamping itu, kabel
yang tersambung dengan mouse yang terhubung dengan komputer
bentuknya seperti ekor tikus.

Dan Sebagai tambahan referensi untuk menambah pengetahuan kita,
komputer yang pertama kali dijual satu paket dengan mouse
adalah komputer jenis Xerox Star yang luncur pada tahun 1981.



The trackball developed by Tom 
Cranston, Fred Longstaff
and Kenyon Taylor working on 
the Royal Canadian 
Navy's DATAR project in 1952. It 
used a standard Canadian five-pin 
bowling ball.

Inventor Douglas Engelbart's 
computer mouse, showing the 
wheels that make contact with the 
working surface.



How A Computer Mouse Works By 
https://www.youtube.com/watch?v=74W-QNudReo



Jenis Dan Cara Kerja Perangkat Input
JOYSTICK



JOYSTICK
Sebuah joystick adalah perangkat input yang terdiri dari tongkat yang
berporos pada basis dan laporan sudut atau arah ke perangkat itu adalah
mengendalikan. Sebuah joystick, juga dikenal sebagai kolom kontrol, adalah
perangkat kontrol utama dalam kokpit banyak pesawat sipil dan militer, baik
sebagai tongkat pusat atau sisi-stick. Ini sering memiliki switch tambahan
untuk mengendalikan berbagai aspek penerbangan pesawat.

Joystick yang sering digunakan untuk mengontrol video game, dan biasanya
memiliki satu atau lebih push-tombol yang negara juga dapat dibaca oleh
komputer.



Video game joystick elements:

1. stick,

2. base,

3. trigger,

4. extra buttons,

5. autofire switch,

6. throttle,

7. hat switch (POV hat),

8. suction cup.



CARA KERJA JOYSTICK
Joystick merupakan piranti penuding tak langsung.

Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas (pada joystick absolut) atau
dengan tekanan pada tuas.

Pada joystick biasanya terdapat tombol yang dapat dipilih atau diasoasikan
dengan papan ketik.

Alat ini digunakan untuk memindahkan obyek gambar dalam layar monitor,
fungsinya hampir sama dengan mouse namun joystick hanya digunakan
untuk program game, dalam pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan
tempat yang luas.



CARA KERJA JOYSTICK
Setelah perintah mulai diterima oleh joystick maka joystick akan mengirim
data yang menunjukkan ID dari joystick ( 0×41 untuk joystik digital dan 0×73
untuk joystick analog red mode ).

Pada saat yang bersamaan dengan josytick mengirim ID mikrokontroler juga
mengirim data ( 0×42 ) untuk meminta data dari joystick .

Saat data (0x42) diterima maka joystick akan membalas dengan mengirim
data (0x52) sebagai pemberitahuan bahwa data akan segera dikirim.

Setelah itu joystick mengirim data 6x8 bit yang berisi informasi tombol mana
saja yang ditekan (semua tombol adalah aktif low).



Jenis Dan Cara Kerja Perangkat Input
TRACKBALL



TRACKBALL
Trackball memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih
perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya, jika ingin
menggerakkan pointer mouse di layar diperlukan pergeseran mouse,
sementara pada trackball dilakukan dengan menggulirkan bola trackball
dengan jari ke arah yang dikehendaki.

Trackball biasanya digunakan pada komputer laptop karena dapat
menghemat ruang gerak, karena dapat ditempelkan langsung pada laptop.
Jenis piranti ini perlu sering dibersihkan karena lebih mudah ditempeli
kotoran dari jari tangan pengguna.



The original version of
the Kensington Expert
Mouse can use a
standard American
pool ball as a trackball



CARA KERJA TRACKBALL
Prinsip kerja dari trackball hampir sama dengan mouse. Perbedaan utama
terletak pada konfigurasinya.

Pada mouse operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse
tersebut, sedangkan pada trackball badan dari trakcball tersebut tetap
diam, tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk
menunjukkan perpindahan kursor.

Dengan cara demikian, trackball cukup ditempatkan pada tempat yang
sempit pada sebuah meja kerja. Arah dan kecepatan kursor pada layar
ditentukan oleh arah dan rotasi bola yang ada di atas badan trackball



TRACKBALL TECHNOLOGY By: 
https://www.youtube.com/watch?v=nzsmtKxxjog



Jenis Dan Cara Kerja Perangkat Input
PEN



PEN
Komputasi pena mengacu pada user-interface komputer menggunakan pena
(atau stylus) dan tablet, daripada perangkat seperti keyboard, joystick atau
mouse.

Komputasi Pen juga digunakan untuk merujuk pada penggunaan perangkat
mobile seperti komputer pribadi tablet nirkabel, PDA dan penerima GPS. Istilah
ini telah digunakan untuk merujuk pada penggunaan produk yang
memungkinkan untuk komunikasi mobile. Indikasi alat tersebut adalah stylus,
umumnya digunakan untuk menekan pada tablet grafis atau touchscreen,
sebagai lawan menggunakan antarmuka yang lebih tradisional seperti keyboard,
keypad, mouse atau touchpad.



General Technique of Pen 
Computing
Pointing/locator input

The tablet and stylus are used as pointing devices, such as to replace a mouse.

Handwriting recognition

The tablet and stylus can be used to replace a keyboard, or both a mouse and a
keyboard, by using the tablet and stylus in two modes:

Pointing mode: The stylus is used as a pointing device as above.

On-line Handwriting recognition mode: The strokes made with the stylus are
analyzed as a "electronic ink", by software which recognizes the shapes of the
strokes or marks as handwritten characters. The characters are then input as
text, as if from a keyboard.



General Technique of Pen 
Computing
Direct manipulation

The stylus is used to touch, press, and drag on simulated objects directly. The Wang
Freestyle system is one example. Freestyle worked entirely by direct manipulation,
with the addition of electronic "ink" for adding handwritten notes.

Gesture recognition

This is the technique of recognizing certain special shapes not as handwriting input,
but as an indicator of a special command.

For example, a "pig-tail" shape (used often as a proofreader's mark) would indicate
a "delete" operation.



Pen Computing Win 8 By : 
https://www.youtube.com/watch?v=bC-H9gEP01k



Jenis Dan Cara Kerja Perangkat Input
SCANNER



SCANNER
Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk meng copy atau
menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori
komputer.

Dari memori komputer selanjutnya, disimpan dalam harddisk ataupun floppy
disk.

Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotocopy, perbedaannya adalah mesin
fotocopy hasilnya dapat dilihat pada kertas sedangkan scanner hasilnya dapat
ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan
perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam
bentuk file text maupun file gambar.





CARA KERJA SCANNER
Ketika kalian meletakkan gambar/kertas diatas permukaan kaca scanner/pemindai dan
menekan tombol mouse untuk memulai memindai yang terjadi adalah cahaya yang
dipancarkan lampu scanner ke gambar akan segera dipantulkan, kemudian pantulan yang
dihasilkan akan dibaca oleh sejumlah cermin menuju lensa scanner. Cahaya pantulan
tersebut akhirnya akan sampai ke sensor CCD [Charge Couple Device] (CCD merupakan
komponen inti dari scanner yang fungsinya untuk menangkap gambar/tulisan).

Kemudian sensor CCD akan mengukur intensitas cahaya dan panjang gelombang yang
dipantulkan dan mengubahnya menjadi tegangan listrik analog. Selanjutnya tegangan
analog tersebut akan diubah menjadi nilai digital oleh ADC (Analog to Digital). Sinyal digital
dari sensor CCD akan dikirim ke papan logik dan dikirimkan kembali ke komputer dalam
bentuk data digital yang menunjukan warna pada titik-titik gambar yang dipantulkan.
Gambar/tulisan yang telah terlihat di layar monitor komputer dapat disimpan ataupun
diedit sesuai dengan kebutuhan.



CARA KERJA MOUSE,JOYSTICK,TRACKBALL & SCANNER By : 
https://www.youtube.com/watch?v=AJY3inAWtGs



PEN TECHNOLOGY NOW BY : 
https://www.youtube.com/watch?v=8Tk48asvKtY



Perangkat dan metode output



JENIS MONITOR
1. CRT (Cathode Ray Tube)

Tabung sinar katoda (bahasa Inggris: cathode ray tube atau CRT)
yang ditemukan oleh Karl Ferdinand Braun, merupakan sebuah
tabung penampilan yang banyak digunakan dalam layar komputer,
monitor video, televisi dan oskiloskop. CRT dikembangkan dari
hasil kerja Philo Farnsworth yang dipakai dalam seluruh pesawat
televisi sampai akhir abad 20, dan merupakan dasar
perkembangan dari layar plasma, LCD dan bentuk teknologi TV
lainnya.

Kelebihan dan Kekurangannya ??



JENIS MONITOR
2. LCD (Liquid Crystal Display)

Sebuah monitor LCD menggunakan teknologi sejenis
kristal liquid yang dapat berpencar, bukan lagi
menggunakan tabung elektron seperti yang digunakan
oleh monitor jenis CRT. Teknologi yang dihasilkan berupa
monitor yang dikenaldengan nama Flat Panel. Display
dengan layar berbentuk pipih dan kemampuan resolusi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan CRT.

Kelebihan dan Kekurangannya ??



JENIS MONITOR
3. Plasma gas

Plasma gas merupakan teknologi monitor dengan display
datar. Dengan teknologi plasma gas, ketipisan layar dapat
dibuat sebanding dengan LCD, namun memiliki
karakteristik citra yang lebih baik dan ukuran layar yang
lebih besar. Plasma gas menggunakan fosfor untuk
menghasilkan cahaya seperti halnya CRT. Perbedaannya
adalah bagaimana energi diberikan kepada fosfor agar
fosfor berpendar. Pada plasma gas, tiap sel warna
memiliki gas yang bertekanan rendah yang terletak di
belakangnya.

Kelebihan dan Kekurangannya ??



JENIS MONITOR
4. OLED (Organic Light Emitting Diode)

Monitor jenis ini merupakan jenis monitor yang ramah lingkungan bila
disbanding dengan monitor tipe LCD. Sebab, ketika layar LCD dinyalakan
dengan menggunakan tabung-tabung fluorescent, terbentuklah uap
merkuri (air raksa) bertekanan rendah. Nah, merkuri (Hg) ini adalah
produk yang berbahaya, yang jika dibuang begitu saja akan mencemari
lingkungan. Berbeda dengan PrganicLight Emiting Diode (OLED), yang 
memanfaatkan teknologi diode sehingga bisa menggantikan neon 
fluorescent.
Teknologi OLED ditemukan perusahaan Eastman Kodak, Dr. Ching W. 
Tang pada tahun 1979. Riset di Indonesia mengenai teknologi ini dimulai
pada tahun 2005. OLED diciptakan sebagai teknologi alternative yang 
mampu mengungguli generasi tampilan layar sebelumnya.



Cara kerja Monitor
Prinsip kerja monitor konvensional, monitor CRT (Cathode Ray Tube),
sama dengan prinsip kerja televisi yang berbasis CRT. Elektron
ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam
tabung yang dilapis elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki
kemampuan untuk memendarkan cahaya. Sinar elektron tersebut
melewati serangkaian magnet kuat yang membelok-belokkan sinar
menuju bagian-bagian tertentu dari tabung bagian dalam.



Cara kerja Monitor
Begitu sinar tersebut sampai ke bagian kaca tabung TV atau monitor,
dia akan menyinari lapisan berpendar, menyebabkan tempat-tempat
tertentu untuk berpendar secara temporer.

Setiap tempat tertentu mewakili pixel tertentu. Dengan mengontrol
tegangan dari sinar tersebut, terciptalah teknologi yang mampu
mengatur pixel-pixel tersebut untuk berpendar dengan intensitas
cahaya tertentu. Dari pixel-pixel tersebut, dapat dibentuklah gambar.



Cara kerja Monitor
Teorinya, untuk membentuk sebuah gambar, sinar tadi menyapu
sebuah garis horizontal dari kiri ke kanan, menyebabkan pixel-pixel tadi
berpendar dengan intensitas cahaya sesuai dengan tegangan yang telah
diatur. Proses tersebut terjadi pada semua garis horizontal yang ada
pada pixel layar, dan ketika telah sampai ujung, sinar tersebut akan mati
sementara untuk mengulang proses yang sama untuk menghasilkan
gambar yang berbeda. Makanya Belia dapat nonton objek yang seolah-
olah bergerak di layar televisi atawa monitor.



CARA KERJA MONITOR CRT BY : 
https://www.youtube.com/watch?v=b3B7N8d8E0w



CARA KERJA MONITOR LCD



JENIS PRINTER
1. PRINTER DOT MATRIX

Printer dot matrix pertama dikenal pada tahun 1964, pada tahun 1970, sebagian
besar industri printer dot matrix dimiliki oleh perusahaan Digital dan Centronics,
dan Centronics lebih memilih pasar low-end dibandingkan dengan Digital. LA30,
LA36, dan Centronics 101 adalah printer dot matrix pada masa awal perkembangan
printer dot matrix. pada tahun 1970-1990 printer dot matrix merupakan printer
yang paling dapat diandalkan dari segi hasil dan harganya. Pada tahun 1990 mulai
muncul printer dot matrix yang mendukung koneksi ke komputer menggunakan
port USB.

Keuntungan printer dot matrix adalah harga cetaknya yang murah dan bisa
mencetak pada kertas yang dapat menyalin apa yang dicetak di depannya pada
kertas-kertas di belakangnya seperti yang dewasa ini sering kita lihat di
supermarket-supermarket. Kerugiannya, printer ini berisik dan terbatas kualitas
cetaknya.





CARA KERJA PRINTER DOT 
MATRIX
Printer dot matrix menggunakan head printer yang bergerak bolak-
balik ke depan dan ke belakang atau ke atas dan ke bawah. Cara
kerjanya mirip dengan mesin ketik, di mana ada pita yang dipukul-
pukul. Namun pada printer dot matrix, pita ini dipukul-pukul oleh
dot matrix. Dot matrix itu sendiri adalah sebuah array dua dimensi
dari kumpulan dot-dot yang dapat membentuk huruf, simbol, dan
gambar.



2. PRINTER INKJET
Printer ink jet adalah printer yang mencetak dengan cara menyemprotkan tetesan-
tetesan kecil tinta ke kertas. Printer ini bervariasi dari yang murah untuk
penggunaan rumahan sampai yang harganya puluhan juta rupiah untuk
penggunaan yang lebih profesional.

Printer ini pertama dikembangkan secara ekstensif sejak 1950 dan printer inkjet
yang dapat memproduksi citra dari komputer baru dikembangkan pada 1970 dan
dikuasai oleh Epson, Hewlett-Packard, dan Canon.

Kelebihan printer ini adalah lebih sepi dan hasil cetakannya lebih halus dan detail,
namun kekurangannya tinta untuk printer ini lebih mahal, berjalan dengan waktu
hasil cetakannya juga cepat berkurang kualitasnya, dan hasil cetakannya mudah
pudar jika kena air.





3. PRINT LASER
Printer laser menggunakan cara xerographic dalam mencetak. Jadi
dengan cara menembakkan laser pada photoreceptor yang ada pada
printer sehingga membentuk ion-ion negatif pada photoreceptor,
lalu setelah itu, lalu head tinta dilewatkan melalui photoreceptor itu,
maka karena tinta berkutub positif maka otomatis tinta hanya akan
menempel pada ion-ion negatif pada photoreceptor tersebut.
Setelah itu kertas tinggal dilewatkan ke photoreceptor tersebut dan
otomatis akan tercetak citra yang diinginkan pada kertas. Jadi, bagian
negatif pada photoreceptor yang terbentuk merepresentasikan
bagian yang diisi tinta pada kertas.





Ø The Laser
Laser Scanning Assembly yaitu :

· Laser

· Kaca yang bisa digerakkan

· Lensa

Laser membuat data dari tiny dots yang membuat teks dan gambar dengan satu
garis horizontal pada waktu yang sama. Maka balok bergerak menyebrangi drum.
Laser menembakkan seberkas cahaya untuk setiap dot untuk dicetak. Laser
memantulkan balok dengan kaca yang bisa digerakkan yang terdapat dalam printer.
Pada saat kaca bergerak laser menyinari balok sampai pada lensa.Laser assembly
bergerak hanya dengan satu arah horizontal. Setelah setiap horizontal scan, printer
menggerakkan photoreceptor drum naik satu derajat, maka laser assembly dapat
menggambar garis berikutnya.



Ø Toner
Salah satu bagian yang paling khusus dari laser printer adalah adalah toner yang biasa
disebut dengan bubuk yang diberi aliran listrik, dengan dua komposisi utama yaitu pigmen
dan plastik. Fungsi utama dari pigmen adalah untuk menyediakan warna hitam (bagi printer
monokrom) yang akan dicetak ke kertas atau gambar. Pigmen dicampur ke dalam partikel
plastik dan akan dilebur oleh toner ketika melewati alat penggabungan yang panas sehingga
tinta melekat erat pada kertas dan tidak akan melumer bila disentuh.

Printer mengaplikasikan tonernya ke gambar eletrostatis yang berada di dalam drum yaitu
dengan cara printer tersebut akan mengambil toner dari hopper dengan developer unit.
Developer unit merupakan gabungan dari serpihan kecil magnet yang bermuatan negative.
Serpihan ini terikat pada roller metal yang berputar, yang menggerakkan mereka sampai
pada toner yang terdapat di dalam toner hopper.



Ø Toner
Karena serpihan bermuatan negative, developer bead mengumpulkan partikel-
partikel yang bermuatan positif pada waktu mereka bergerak. Roller itu kemudian
menyemprotkan serpihan-serpihan magnet ke drum assembly. Kemudian drum
akan menarik kertas, yang mempunyai muatan yang lebih kuat dan kemudian akan
mengambil toner. Lalu kertas akan dihilangkan muatannya oleh sobekan kabel
korona. Alat yang menjaga agar toner tetap pada kertas adalah toner hopper. Lalu
kertas melewati alat penggabungan untuk bisa dicetak. Roller dari alat
penggabungan ini dipanaskan dengan quartz tube lamps internal, maka plastik akan
melebur ketika melewati toner.



PRINT LASER
Printer laser pertama ditemukan oleh Gary Starkweather di Xerox pada
1969. Prototipenya adalah sebuah mesin fotokopi Xerographic yang
dimodifikasi.

Printer laser warna memiliki cara kerja yang lebih kompleks karena selain
memiliki lebih dari satu skema photoreceptor, juga harus tepat alignment
antar warnanya.



JENIS PRINTER LAINNYA
Printer LED/LCD

Printer Solid Ink

Printer Dye Sublimation

Printer Portabel

Printer Plotter

Printer Photo Digital



CARA KERJA PRINTER BY : 
https://www.youtube.com/watch?v=VeATx6zTEmc



END OF FILE ….


