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1. Contoh media Input (I) dan Output (O) : 

No. Nama Alat I/O Cara Kerja Kelebihan Kekurangan 

1. Keyboard I Menekan tombol-tombol 

(tuts) yang tersedia pada 

papan keyboard 

Dapat menuliskan dan 

menginputkan banyak 

karakter 

Tidak bisa untuk 

input gambar dan 

suara. 

Input hanya berupa 

sekumpulan 

karakter. 

2. Mouse I Menggeser, menggulung 

(scroll) dan klik tombol 

yang ada. 

Dapat menggerakkan 

cursor, memilih object 

dengan cara klik pada 

objectnya, menyeret 

(drag) object, 

menggambar secara 

sederhana. 

Tidak dapat menu-

liskan karakter, 

tidak dapat input 

gambar dan suara. 

Input hanya berupa 

aksi yang diberikan 

oleh user untuk 

direspon komputer. 

3. Scanner I Menangkap bentuk 

object (gambar dan 

tulisan) untuk disimpan 

dalam bentuk file. 

Digunakan untuk 

input gambar dan 

tulisan dalam bentuk 

file. 

Input hanya berupa 

file gambar, tidak 

bisa berupa karakter 

dan suara. 

4. Mikrofon  I Merekam suara. Dapat menerima input 

berupa audio. 

Tidak dapat untuk 

input secara visual. 

Perekaman suara 

harus dari jarak 

dekat. 

5. Media 

penyimpanan 

file (hard 

disk, CD 

ROM, flash 

disk) 

I/O Membaca dan 

menuliskan karakter, 

gambar dan suara dari 

atau ke file. 

Sangat fleksibel 

sebagai media I/O. 

Dierlukan suatu 

proses khusus 

dalam pengoperasi-

annya baik dalam 

hal penggunaan 

software bantuan, 

dan pengamanan 

data. 

6. Layar 

monitor atau 

LCD 

projector 

O Menampilkan object 

pada suatu bidang datar 

sehingga user bisa berin-

teraksi dengan komputer 

dengan melihat object 

tersebut. 

Dapat menampilkan 

berbagai macam 

object secara visual 

dan berwarna. 

Tidak dapat 

menampilkan audio. 

7. Printer/plotter O Mencetak object di 

media cetak (kertas, 

plastik, keramik). 

Dapat mencetak 

object sehingga bisa 

disimpan sebagai 

dokumen. 

User tidak dapat 

melakukan interaksi 

pada oject yang 

ditampilkan. 



No. Nama Alat I/O Cara Kerja Kelebihan Kekurangan 

8. Speaker/ 

earphone 

O Memperdengarkan 

suara. 

Dapat memperdengar-

kan suara dari suatu 

file audio. 

Hanya untuk media 

output audio saja. 

Catatan : 

Mahasiswa cukup menyebutkan minimal 2 untuk masing-masing media Input dan Output 

beserta penjelasannya sudah memenuhi kriteria jawaban. 

(Nilai : 20) 

 

2. Ada 5 macam tipe data intrinsic, yaitu : 

a. Integer : tipe data untuk bilangan bulat 

b. Real : tipe data untuk bilangan riil 

c. Complex : tipe data untuk bilangan komplex 

d. Character : tipe data untuk karakter (angka, huruf dan karakter lainnya) 

e. Logical : tipe data untuk data logika 

Contoh deklarasi variabel dan pemberian nilai variabel dari masing-masing tipe data 

tersebut : 
Integer A 
Real B 
Complex C 
Character D 
Logical E 
A = -10 
B = 5.5 
C = (6.3,-4.1) 
D = ‘Pemrograman Komputer’ 
E = .True. 

(Nilai : 20) 

 

3. Pembuatan algoritma, flowchart dan program untuk kasus menghitung momen yang 

terjadi pada balok sederhana (tumpuan sendi-rol) setiap jarak 0,1 L yang diberi beban 

merata. 

 

a. Algoritma : 

1. Input data : q dan L 

2. Hitung : RA = qL/2 

3. Ulangi proses berikut mulai dari i = 0 sampai dengan 10 : 

 X(i) = 0.1×i×L 

M(i) = RA×X(i) - q×X(i)
2
/2 

 (Nilai : 20) 



b. Flowchart : 

START

INPUT :

q dan L

Do i=0,10

X(i) = 0.1*i*L

M(i) = RA*X(i) – q*X(i)**2/2 

RA = q*L/2

End Do

END
 

 (Nilai : 20) 

 

c. Program : 
Program Momen_Balok_Beban_Merata 
Real q,L,RA,X(0:10),M(0:10) 
Integer i 

Print “(‘ Masukkan nilai beban merata, q = ‘\)” 
Read *,q 
Print “(‘ Masukkan bentang balok, L = ‘\)” 
Read *,L 
RA = q*L/2 
Do i=0,10 

X(i) = 0.1*i*L 
M(i) = RA*X(i) – q*X(i)**2/2 

End Do 
End 

(Nilai : 20) 


