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• Perangkat output merupakan perangkat yang 
dipakai untuk menampilkan hasil proses. Contoh : 
layar monitor, printer, plotter, display card dan  
speaker.

• Perangkat Output merupakan perangkat yang terdiri 
dari alat² yang menterjemahkan perintah yang telah 
diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang telah 
dimengerti oleh manusia.

Piranti Keluaran
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2 Bentuk Keluaran

• Hardcopy, keluaran tercetak, termasuk cetakan 
kertas, mikrofis, dan mikrofilm

• Softcopy, keluaran dalam bentuk data yang dapat 
dilihat pada monitor, atau dalam bentuk bunyi atau 
suara
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Jenis Peranti Keluaran

Piranti 
Output

Softcopy

Monitor CRT, LCD, Plasma

Proyektor

Audio

Hard Copy

Printer
Impact, Termal, Inject, 

Laser, Multifungsi

Plotter
Pena, Elektrostatis, 
Thermal, Pemotong, 

Format Lebar

Computer Output 
Microfilm (COM)
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SOFTCOPY
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Ukuran Monitor
• Ukuran monitor sama seperti ukuran pesawat televisi; yakni 

didasarkan pada panjang diagonal dari area yang dapat kita 
lihat.

• Monitor untuk komputer desktop yang saat ini umum ada di 
pasaran adalah monitor berukuran 14”. Selain itu terdapat 
monitor berukuran 15”, 17”, 19” dan 21”. Untuk laptop, 
ukuranya adalah 12,1”, 13,3” dan 14,1”.
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Resolusi Monitor
• Ukuran resolusi ditentukan oleh jumlah piksel (berasal dari 

picture element), yang merupakn titik terkecil penghasil tampilan 
di layar.

• Sebagai contoh, resolusi 1.024 x 768 berarti bahwa monitor 
mengandung 1.024 baris piksel dan 768 kolom piksel. Dengan 
kata lain, jumlah piksel yang menyusun monitor adalah sebesar 
1024 x 768 buah. 

• Semakin tinggi resolusinya, semakin bagus kualitas tampilan 
monitor.

Monitor
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• Standar Resolusi Monitor

Monitor

Standar Keterangan

CGA (Color Graphic Adapter)

EGA (Enchanced Graphic 
Adapter)

VGA (Vidio Graphic Adapter)

SVGA (Super Vidio Graphic 
Adapter)

XGA (Extended Graphic Array)

SXGA (Super Extended Graphic 
Array)

UXGA (Ultra Extended Graphic 
Array)

Dibuat oleh IBM pada tahun 1981, memiliki 4 variasi warna, dan dengan 
resolusi 320 x 200 saja.

Muncul pada tahun 1984 dengan kemampuan 16 warna berbeda, dan 
resolisinya 640 x 350 piksel.

Muncul pada tahun 1987, Digunakan pada komputer 80386 atau 80486 

Memiliki jumlah piksel 800 x 600, yang berarti SVGA memiliki 800 baris dan 
600 kolom piksel. Monitor jenis ini dapat menghasilkan 16 juta warna. Lazim 
pada monitor 14” dan 15”

Memiliki jumlah piksel 1024 x 768 dan dapat menghasilkan 65.536 jenis 
warna. Lazim pada monitor 17” dan 19”

Memiliki jumlah piksel 1280 x 1024. lazim pada monitor 19” dan 21”

Memiliki jumlah piksel 1600 x 1200. lazim pada monitor 21”. Dirancang 
untuk disain grafis.
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Dot Pitch (dp)
• Dot Pitch menunjukan jarak antara dua piksel. 

Semakin dekat jaraknya, maka gambar pada 
monitor akan semakin halus. 

• Sebagai contoh, 28dp berarti jarak antara dua 
piksel adalah 28/100 mm.

Monitor
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Kecepatan Refresh
• Kecepatan refresh menunjukan jumlah pemayaran 

ulang piksel perdetik, sehingga tampilan piksel 
tetap jelas. 

• Semakin tinggi kecepatan refresh, maka tampilan 
dilayar akan terlihat lebih nyata.

• Kecepatan refresh dinyatakan dalam besaran Hertz. 
Monitor dengan kualitas bagus akan memiliki 
kecepatan refresh 75 Hz, yang berarti dalam satu 
detik citra pada monitor akan ditampilakan 
sebanyak 75 kali.

Monitor
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Interlanced dan Non Interlanced
• Teknologi monitor juga memunculkan dua istilah: Interlanced dan 

nonInterlanced monitor. Interlanced monitor adalah jenis monitor 
yang menampilkan informasi dalam layar melalui dua tahapan, 
sedangkan nonInterlanced monitor hanya mengunakan satu 
tahapan. 

• Sebagai contoh televisi biasanya memiliki kecepatan refresh lebih 
rendah dibanding monitor komputer pada umumnya, memerlukan 
interlanced agar gambar dapat terlihat jelas. 

• Pelepasan elektorn pada tabung televisi akan menampilkan 
seluruh gambar pada baris ganjil dari bagian atas layar sampai 
kebawah, kemudian pelepasan elektron akan menampilkan 
gambar baris genap sesudahnya. Karena fosfor yang terletak pada 
layar dapat menyimpan cahaya, maka mata kita melihat seolah-
olah gambar tersebut ditayangkan sekaligus pada saat yang 
bersamaan. Efek dari interlanced monitor adalah kerdip, yang 
dapat melelahkan mata dan tentu saja mempengaruhi kualitas 
penyajian informasi.

Monitor
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Kedalaman Warna (Color Depth)
• Jumlah bit yang dipergunakan untik menyimpan ketentuan 

tentang sebuah piksel, menentukan banyaknya variasi warna 
yang dapat dihasilkan oleh sebuah monitor. 

• Jumlah bit ini sering disebut juga sebagai dengan kedalaman 
warna atau Color Depth.

Monitor
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• Tabel berikut ini menunjukan jumlah variasi warna yang dapat 
dihasilkan oleh sejumlah bit yang berbeda.

Monitor

Jumlah Bit Jumlah Variasi Warna

1

2

4

8

16

24

32

2 (monochrome)

4(CGA)

16(EGA)

256(VGA)

65,536(High Color, XGA)

16,777,216(True Color, SVGA)

16,777,216(True Color + Alpha Channel)
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• Kedalaman warna 32 merupakan mode grafis khusus yang 
sering dipergunakan pada video digital, animasi dan video 
game untuk memberikan efek-efek tertentu. Mode ini 
menggunakan 24 bit intuk mendefinisikan warna piksel, dan 8 
bit lainya untuk memberikan efek gradasi pada gambar 
ataupun objek.

• Selain jenis monitor, warna dan resolusi gambar pada layar 
juga ditentukan oleh graphic adapter card, yang merupakan 
piranti antarmuka penghubung monitor dengan komputer.

Monitor
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Terdapat beberapa jenis teknologi monitor, Yaitu :
• CRT (Cathode Ray Tube)
• Plasma TV
• Liquid Crystal Display (LCD)
• LED (Light Emitting Diode)
• OLED (Organic Light Emitting Diode)
• AMOLED

Monitor
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CRT (Cathode Ray Tube)
• Pada monitor CRT, layar penampil yang digunakan berupa tabung sinar 

katoda. Teknologi ini memunculkan tampilan pada monitor dengan cara 
memancarkan sinar elektron ke suatu titik di layar. Sinar tersebut akan 
diperkuat untuk menampilkan sisi terang dan diperlemah untuk sisi gelap.

• Teknologi CRT merupakan teknologi termurah dibanding dengan kedua 
teknologi yang lain. Meski demikian resolusi yang dihasilkan sudah cukup 
baik untuk berbagai keperluan. Hanya saja energi listrik yang dibutuhkan 
cukup besar dan memiliki radiasi elektromagnetik yang cukup kuat.

1. CRT (Cathode Ray Tube)Suthami A



CRT (Cathode Ray Tube)
Kelebihan : 
• Tipe CRT memiliki kelebihan dalam hal High Dynamic Range ( hingga 

mencapai 15000:1),reproduksi warna sangat baik, wide gamut dan level black 
yang sangat rendah.

• CRT dapat menampilkan hampir semua resolusi native dan refresh rate dan 
memiliki Viewing angle yang sangat baik.

• Harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah dibandingkan jenis monitor LCD 
atau Plasma.

kekurangan : 
• CRT memiliki ukuran yang berat dan body besar, terutama untuk ukuran 

display diatas 20".
• Membutuhkan daya yang besar dan operasional suhu yang tinggi.
• Pada sisi reproduksi gambar,pada refresh rate yang rendah,efek flicker akan 

sangat terasa. Aspect ratio biasanya hanya terbatasi pada ukuran 4 : 3.

1. CRT (Cathode Ray Tube)Suthami A



2. Plasma TV

http://2.bp.blogspot.com/-cjyjNACcxNA/UW4YUqtAigI/AAAAAAAAA5c/yv_WEed1r1M/s1600/PLASMA+HARY.jpg


2. Plasma TV

• Cocok buat nonton Film.

• Jika ditempatkan di ruangan yang sangat terang (spt di 
showroom), gambarnya akan terlihat lbh redup dari LCD.

• Jika ditempatkan di ruangan agak redup, Hitamnya lbh pekat 
dari LCD. 

• Selain itu, Plasma-TV minim blur / ghosting, gak ada Backlight-
bleeding / Clouding.

• Sudut pandang Plasma-TV sangat lebar. 

• Pencahayaan dan warnanya, berasal dari Gas Pixel Plasma-nya 
sendiri (tanpa Backlight).



• 150 inchi
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Plasma gas.

• Plasma gas atau yang lebih dikenal dengan monitor plasma, menggunakan 

teknologi gabungan dari CRT dan LCD. Plasma memanfaatkan gas fosfor 

untuk meningkatkan kualitas gambar yang ditampilkan. Monitor plasma 

ini memanfaatkan fosfor seperti teknologi CRT. Perbedaannya terletak 

pada layar monitor plasma yang dapat berpendar tanpa adanya bantuan 

cahaya di belakang layar. Hal tersebut mengakibatkan energi yang diserap 

oleh monitor plasma tidak sebesar pada monitor CRT. Kontras warna yang 

dihasilkanpun lebih baik dari LCD.

• Panel Digital Light Processing (DLP) merupakan alat yang pada umumnya 

digunakan dalam teknologi monitor plasma. DLP inilah yang menangkap 

sinyal image dasar berupa warna merah, abu-abu dan hitam (RGB). Warna 

RGB kemudian dipisahkan oleh roda warna, kemudian dipantulkan oleh 

gas fosfor dan dipertemukan dalam mata kita. 

2. Plasma TV
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Plasma gas.
• Monitor plasma sering kali dipergunakan untuk seminar 

dalam ruangan besar yang membutuhkan layar besar untuk 
menampilkan presentasi. Pada monitor plasma, gas fosfor 
akan mengeluarkan sinar ultraviolet jika dipanaskan oleh 
sinyal listrik. Sinar ultraviolet tersebut kemudian 
menampilkan gambar di layar. 

• Akibat teknologi yang digunakan, TV plasma sangat mudah 
panas. Bahkan di beberapa kasus, bila suhu ruangan tidak 
stabil, monitor plasma bisa meledak. 

• Selain itu, monitor jenis ini rentan terhadap gangguan pada 
gambar, seperti efek gosong di gambar, smearing 
(tertinggalnya sinyal gambar di layar), juga color binding 
(lambatnya perubahan warna pada adegan-adegan cepat).

2. Plasma TV
Suthami A



Kelebihan : 
• Display plasma hampir menyerupai kemampuan monitor CRT, 

dengan contrast ratio tinggi ( 10.000 : 1 ). 
• Reproduksi warna sangat baik dan level black rendah. Hampir 

tidak ada response time dan sudut pandang ( viewing angle ) 
sangat baik.

Kekurangan : 
• Memiliki ukuran pixel pitch yang besar, yang artinya memiliki 

resolusi rendah atau meski resolusi tinggi, ukuran monitor 
haruslah besar. 

• Tipe plasma juga memiliki bobot yang sangat besar. 
• Konsumsi daya dan operasional suhu yang tinggi. Cell plasma 

untuk perwakilan tiap pixel gambar hanya memiliki fungsi 
on/off sehingga reproduksi warna jauh lebih terbatasi lagi 
dibandingkan tipe CRT ataupun LCD.

2. Plasma TV
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3. LCD (Liquid Crystal Display)

• LCD TV menggunakan CCFL atau Neon sebagai backlight, lebih 
tipis, ringan, menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas bila 
dibandingkan dengan TV CRT dengan ukuran serupa. 

• Layar LCD juga ideal digunakan pada ponsel, Monitor dan untuk 
mengamati Gambar statis seperti Foto.



3. LCD (Liquid Crystal Display)

• LCD TV memiliki Layar Datar, sehingga tidak terjadi distorsi gambar 
dan tidak menghasilkan efek “burn-in” seperti pada TV Tabung dengan 
layar cembung.

• Secara umum, sudut pandang LCD adalah 175 derajat. Gambar dapat 
dilihat dari sudut 87 derajat pada setiap sisinya.

• LCD TV cukup praktis, dan untuk ukuran kurang dari 35 inci bisa 
dikatakan cukup terjangkau.

• Kebanyakan LCD TV memiliki daya tahan lebih dari 30.000 jam (16 
tahun pada penggunaan 6 jam / hari).

• Layar LCD umumnya berukuran antara 13 sampai 65 inci, namun 
produsen menawarkan ukuran diatas 100 inci.



4. LED(Light Emitting Diode)

• LED TV adalah LCD TV yang menggunakan LED sebagai “back 
lighting”, tidak menggunakan CCFL seperti pada LCD (yang lebih 
banyak menghasilkan “black spot”). 

• LED umumnya juga digunakan sebagai indikator hemat energi 
sebagai bagian penerangan tradisional pada bidang Otomotif.



4. LED(Light Emitting Diode)

• LED TV saat ini semakin menggeser posisi LCD TV.

• LED TV memiliki tampilan yang bagus dan praktis 
karena tidak memakan tempat.

• LED TV “edge-lit” (dimana pencahayaan ditempatkan 
pada sudut) lebih hemat energi sekitar 30% 
dibandingkan LED TV. Namun LED TV “back-lit” 
(dimana pencahayaan ditempatkan pada sisi belakang) 
mengkonsumsi lebih banyak energi.

• Gambar yang ditampilkan LED TV lebih cerah 
dibandingkan LCD TV.

• Umurnya pun lebih lama dan ramah lingkungan.



5. OLED (Organic Light Emitting Diode)
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5. OLED (Organic Light Emitting Diode)
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5. OLED (Organic Light Emitting Diode)

• Panelnya diciptakan melalui jutaan LED kecil. 

• Huruf O berarti “organic” yang artinya terdapat carbon dapat setiap molekul 
yang diciptakan saat keluarnya cahaya (light producing) pada setiap layer 
dalam panel tersebut. OLED berlayar besar tidak membutuhkan lampu — 
molekulnya dapat menerangi dirinya sendiri–. 

• OLED HDTV dapat lebih tipis dan lebih cemerlang dibandingkan LED TV 
yang tertipis yang ada dipasaran saat ini, dan memiliki beberapa 
keuntungan dibandingkan LCD TV, baik LCD yang dibekali dengan LED 
maupun CCFL.



5. OLED (Organic Light Emitting Diode)

• Singkatnya, OLED menciptakan satu warna yang sangat konsisten 
dan luas dimanapun sudut anda memandangnya dalam ruangan. 
LED dan LCD cenderung lebih gelap disaat anda menjauh dari 
center-nya, dan diikuti dengan beberapa perubahan warna. (ada 
satu pengecualian yang kami temukan, tipe terbaru dari Panasonic, 
WT50).

• OLED sangat hemat daya dan lebih efisien, mengalahkan semua 
flat panel dalam konsumsi daya yang rendah. Akan tetapi untuk 
harga sekarang yang masih sangat tinggi, model awal 
diperkenalkan dengan harga hampir 80 juta rupiah, anda mungkin 
tidak akan mengenal kata hemat untuk saat ini. 

• OLED memberikan gambar yang luar biasa tajam dan tidak dapat 
dibandingkan dengan LED yang ada sekarang.



5. OLED (Organic Light Emitting Diode)

• OLED TV tidak membutuhkan backlights dan pemanas atau 
pendingin, sehingga lebih hemat energi.

• Bahan dasar OLED memiliki kapasitas untuk sepenuhnya 
mendukung spektrum cahaya yang terlihat, sehingga menghasilkan 
tingkat kecerahan dan kecepatan yang jauh lebih tinggi.

• OLED jauh lebih cepat daripada LCD. Adegan dengan gerakan 
cepat akan terlihat lebih realistis.

• OLED Memiliki sudut pandang yang lebih luas, sehingga 
tampilannya lebih nyaman untuk dinikamati tanpa distorsi.

• OLED TV akan membuat gambar virtual menjadi lebih realistis dan 
dapat dilihat dengan periode waktu yang lama.

• OLED TV bahkan memiliki design yang lebih tipis lagi 
dibandingkan LCD TV dan LED TV.



5. OLED (Organic Light Emitting Diode)
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6. AMOLED
• AMOLED merupakan kependekan dari Active Matrix Organic Light 

Emitting Diode. AMOLED ini merupakan teknologi layar 
OLED (Organic Light Emitting Diode).

• OLED ialah perangkat padat yang terdiri dari film-film tipis. Film-
film tersebut mengandung molekul organik yang dapat 
menghasilkan cahaya apabila dialiri listrik.

• OLED ini digunakan sebagai layar dalam suatu perangkat dengan 
tingkat ketajaman yang lebih tinggi serta konsumsi daya yang relatif 
rendah. 

• AMOLED ini dikeluarkan oleh Samsung, salah satu perusahaan 
teknologi yang bermarkas di Korea Selatan (Seoul). Sebagai salah 
satu perusahaan teknologi yang terbesar di 
dunia, Samsung kembali meluncurkan inovasi yaitu layar sentuh 
berbasis teknologi AMOLED yang menjadi layar sentuh AMOLED 
pertama. 



6. AMOLED

• AMOLED merupakan bentuk perkembangan dari teknologi layar 
sebelumnya, yang dikenal dengan nama Thin Film Transistor (TFT). 
Teknologi ini merupakan hasil perpaduan antara 
teknologi OLED dan active matrix TFT LCD konvensional.

• AMOLED merupakan bentuk pengembangan dari layar OLED pasif 
biasa, yang dapat mengubah setiap piksel dengan efisien dan 
secara langsung. 

• Teknologi AMOLED tersebut memiliki fungsi 
sentuh (touchscreen) secara langsung, bukan melalui lapisan kedua 
di atas layarnya. Metode baru tersebut dilakukan melalui 
penambahan sensor pada sel organik dari LED. Sentuh antar muka 
ini mampu menambah ketebalan layar mencapai seperseribu 
millimeter, sehingga tidak akan mengurangi ketajaman atau 
meredupkan gambar, sebagaimana apabila dipasang dalam dua 
panel.
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How it work
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Audio

• AUDIO adalah Suara/bunyi yang dihasilkan oleh getaran 
suatu benda. Agar dapat tertangkap telinga manusia, 
getaran tersebut harus cukup kuat yaitu minimal 20 kali 
per detik. Jika kurang dari jumlah itu, telinga manusia 
tidak akan mendengarnya sebagai suatu bunyi.

• Banyaknya getaran suatu benda diukur dengan satuan 
cycles per second atau cps. Pengukuran ini juga dikenal 
dengan sebutan Hertz (disingkat Hz). Daya tangkap 
pendengaran manusia secara teoritis adalah mulai dari 
20Hz sampai 20 kHz.
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1. WMA

• WMA (Windows Media Audio) adalah format 
yang ditawarkan oleh Microsoft. 

• Format ini di desain khusus untuk digunakan 
pada Windows Media Player yang ada pada 
sistem operasi windows.

Suthami A
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2. Format CD

• Adalah proses mengubah amplitudo gelombang 
bunyi ke dalam waktu interval tertentu (disebut 
juga sampling) sehingga menghasilkan 
representasi digital dari suara PRESENTASI 
SUARA

Suthami A
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3. Format Advanced Audio Coding (AAC)

• AAC adalah singkatan dari Advanced Audio 
Coding. 

• Format ini merupakan bagian standar Motion 
Picture Experts Group (MPEG), sejak standar 
MPEG-2 diberlakukan pada tahun 1997.

• Sample rate yang ditawarkan sampai 96 KHz 
dua kali MP3.

Suthami A
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Format Audio

4. Format Waveform Audio (WAV)

• WAV merupakan format file audio yang dikembangkan 
oleh Microsoft dan IBM sebagai standar untuk 
menyimpan file audio pada PC, dengan menggunakan 
coding PCM (Pulse Code Modulation. 

• File WAV adalah file audio yang tidak terkompres 
sehingga seluruh sampel audio disimpan semuanya di 
media penyimpanan dalam bentuk digital. Karena 
ukurannya yang besar, file WAV jarang digunakan 
sebagai file audio di Internet.
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5. Format Audio Interchange File Format (AIFF)

• File AIFF merupakan format file audio standar yang digunakan 
untuk menyimpan data suara untuk PC dan perangkat audio 
elektronik lainnya, yang dikembangkan oleh Apple pada tahun 
1988. 

• Standar dari file AIFF adalah uncompressed code pulse-modulation 
(PCM), namun juga ada varian terkompresi yang dikenal sebagai 
AIFF AIFF-C atau aifc, dengan berbagai kompresi codec.

• Audio Interchange File Format [.AIF] - Merupakan format standar 
Macintosh. - Software pendukung: Apple QuickTime Audio CD 
[.cda] - Format untuk mendengarkan CD Audio - CD Audio stereo 
berkualitas sama dengan PCM/WAV yang memiliki sampling rate 
44100 Hz, 2 Channel (stereo) pada 16 bit. - Durasi = 75 menit dan 
dynamic range = 95 dB.

Suthami A
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6. Format MPEG Audio Layer 3 (MP3)

• Pada awalnya, format MP3 ini dikembangkan oleh seorang Jerman 
bernama Karlheinz Brandenburg, memakai pengodean Pulse Code 
Modulation (PCM). Prinsip yang dipergunakan oleh MP3 adalah 
mengurangi jumlah bit yang diperlukan dengan menggunakan 
model psychoacoustic untuk menghilangkan komponen-komponen 
suara yang tidak terdengar oleh manusia – sehingga adapat 
digolongkan file audio dengan kompresi lossy.

• Pada tahun 1991, file MP3 distandarisasi dan tahun 1994 hingga 
akhir tahun 2000, popularitas dari MP3 semakin meningkat dengan 
semakin mudahnya akses Internet. Munculnya software untuk 
menjalankan file MP3 seperti Winamp di tahun 1997 yang 
dikembangkan oleh Nullsoft, dan player console untuk Linux, 
mp123, juga membuat file MP3 semakin digemari.
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7. Format MIDI

• Merupakan standar yang dibuat oleh perusahaan alat-
alat music elektronik berupa serangkaian spesifikasi 
agar berbagai instrument dapat berkomunikasi.
Dengan menggunakan format MIDI, perangkat 
elektronik seperti keyboard dan computer dapat 
melakukan sinkronisasi satu sama lain.

Suthami A
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8. Ogg

• Ogg adalah format multimedia gratisan yang dirancang 
untuk streaming dan penyimpanan yang effiesien. 
Format ini dikembangkan oleh Xiph.org Foundation. 

• Begitu pula Vorbis yang merupakan codec audio 
gratisan. Vorbis biasanya dipasang bersama Ogg, 
sehingga muncullah yang namanya Ogg Vorbis.

Suthami A
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Peralatan Audio
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• Printer adalah suatu elemen dari output device 
untukmenghasilkan data, gambar atau grafik dalam 
bentuk cetakan.

• 2 kategori printer: 
▫ impact : Mekanisme cetak impact memiliki kontak dengan 

kertas
▫ non-impact : Mekanisme cetak non- impact tidak ada 

kontak dengan kertas

Printer
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• Membentuk karakter atau citra dengan 
menyentuh pita tinta hingga ke kertas

• Terdiri dari :
1. Daisy wheel

2. Dot-matrix

Impact Printer
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• Mencetak citra dengan kualitas tinggi karena 
karakter dibentuk dengan tekanan tunggal oleh roda 
cetak.

• Sudah jarang diproduksi sejak diperkenalkannya 
printer dot-matrix dan laser yang lebih baik dan 
murah

1. Daisy Wheel Printer
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1. Daisy Wheel Printer
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1. Daisy Wheel Printer
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1. Daisy Wheel Printer
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• Jenis printer Dot Metrik merupakan printer yang 
metode pencetakannya menggunakan pita. Cetakan yang 
dihasilkan terlihat seperti titik titik yang saling 
mengubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga hasil 
cetakan kurang halus dan juga kurang bagus. 

• Mencetak citra dengan kepala cetak yang terdiri dari 
serangkaian palu kecil atau pin yang jumlahnya 9, 18, 
atau 24.

• Lebih fleksibel, lebih senyap dan lebih baik dari daisy 
wheel printer

• Lebih cepat dapat mencetak 150-300 karakter per detik
• Dapat mencetak grafis

Dot-matrix Printer
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Dot-matrix Printer
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• Membentuk karakter dan citra tanpa menyentuh 
langsung secara fisik antara mekanisme pencetakan 
dan kertas

• Terdiri dari: 
▫ Laser (menggunakan drum dan toner), 

▫ Ink-jet (menyemburkan tinta) 

▫ Thermal (membakar dot ke kertas khusus)

Non-impact Printer
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• Jenis printer laset jet merupakan jenis printer yang metode 
pencetakannya tinta bubuk atau yang biasa disebut toner 
dengan menggunakan perangkat infra merah.

• Selain hasil cetak yang lebih bagus jika dibandingkan dengan 
jenis printer dot metrix maupun ink jet,printer laser jet juga 
memiliki kecepatan pencetakan yang tinggi dan hasil 
cetaknya pun juga lebih cepat kering seperti pada hasil 
cetakan pada mesin photo copy.

• Membentuk citra pada suatu drum yang kemudian ditabur 
toner (tepung) tinta magnetik, dan kemudian ditransfer ke 
kertas

• Memiliki kecepatan cetak 4-20 halaman per menit dengan 
komputer mikro, dan lebih dari 120 per menit pada komputer 
mainframe.

• Cepat, senyap, pemeliharaan rendah dan dapat mencetak 
grafis dengan berbagai jenis dan ukuran huruf

Laser Printer
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Laser Printer
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Laser Printer
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• Jenis printer Ink jet merupakan jenis printer yang metode 
pencetakannya menggunakan tinta cair. hasil cetak yang dihasilan 
oleh jenis printer Ink jet lebih bagus dan halus jika dibandingkan 
dengan jenis printer dot metrix, jenis printer ink jet ini juga bisa 
menghasilKan hasil cetakan warna.

• Pada printer jenis Ink jet menggunakan teknologi dor on demand, 
yaitu dengan cara menyemprotkan titik titik kecil tinta pada kertas 
melalui nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil

• Membentuk citra dengan menyemprotkan tetesan kecil tinta 
elektrik dari 4 pipa semprot melalui lobang bentuk matriks dengan 
kecepatan tinggi pada kertas 

• Kecepatannya sama dengan dot-matrix printer, tetapi lebih senyap 
dari laser printer

• Dapat mencetak 120-240 karakter per menit, atau 1-4 halaman per 
menit.

Ink-jet Printer
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Ink-jet Printer
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• Menggunakan panas untuk menghasilkan citra 
pada kertas khusus. 

• Tidak menggunakan pita atau tinta

• Printer dan kertasnya tergolong mahal sehingga 
jarang digunakan untuk pekerjaan yang 
memerlukan jumlah keluaran yang banyak

Thermal Printer
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Perbandingan Laser, Ink-jet, dan Thermal Printer
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Printer Multifungsi

• Printer Multifungsi; printer yang memiliki fungsi 
tambahan seperti sebagai mesin fotocopy,scanner 
dan mesin fax

• Dapat menghemat biaya

• Kelemahan; bila rusak maka fungsi tambahan sering 
ikut mengalami kerusakan

Suthami A



Printer Multifungsi
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• Digunakan untuk mencetak grafis dan desain yang kompleks dan 
dengan berbagai warna pada kertas

• Sering digunakan untuk membuat peta, gambar arsitektur, ilustrasi 
3 dimensi dan berukuran lebih besar dari printer.

• Berdasarkan prinsip kerjanya, jenis piranti plotter dapat dibagi 
menjadi: 

▫ Pena Plotter

▫ Electrostatic Plotter

▫ Thermal Plotter

• Jenis Plotter yang lainnya:

▫ Plotter Pemotong

▫ Plotter format lebar

Plotter
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Pen, Cutting, Thermal Plotter
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Plotter Pena

• Memiliki 1 pena/sejumlah pena berwarna-warni 
untuk menggambar pada kertas/plastik 
transparan

• Tidak membuat keluaran yang berbentuk pola 
titik-titik tetapi berbentuk garis kontinyu
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Plotter Elektrostatis

• Kertas diletakkan pada tempat datar seperti meja, 
output yang dihasilkan seperti mesin fotocopy 
dengan memberi tegangan listrik pada kertas.

• Tegangan listrik akan menarik tinta untuk melekat 
pada kertas, tinta kemudian dicairkan dengan 
pemanasan

• Output cetakan tidak terlalu bagus tetapi kecepatan 
cetak lebih tinggi
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Plotter Thermal

• Menggunakan Pin yang dipanasi secara 
elektronis

• Pin yang telah dipanasi dilewatkan pada jenis 
media yang peka terhadap panas sehingga 
berbentuk gambar

• Manfaat; dapat mencetak pada kertas/film 
buram
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Plotter Pemotong

• Plotter yang sekaligus dapat memlotong vinyl, 
karet, gabus dll

• Manfaat; pada industri sepatu, pakaian, untuk 
memotong pola/bahan sekaligus.
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Plotter Format Lebar

• Manfaat; digunakan oleh perusahaan grafis, 
karena dapat membuat cetakan berwarna dalam 
kertas yang sangat lebar

• Teknologi yang digunakan seperti Ink-
Jet/Plottter Thermal
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• Perangkat output merupakan perangkat yang 
dipakai untuk menampilkan hasil proses. Contoh : 
layar monitor, printer, plotter, display card dan  
speaker.

• Perangkat Output merupakan perangkat yang terdiri 
dari alat² yang menterjemahkan perintah yang telah 
diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang telah 
dimengerti oleh manusia.

Computer Output Microfilm
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