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1. 3G : Third-Generation, istilah ini yang digunakan oleh ITU (international 

Telecommunication United), merupakan organisasi yang menagani 

pengembangan telekomunikasi, menunjukan kepada teknologi mobile 

komunikasi, misalnya ponsel 3G mampu memberikan daya transfer sampai 

dengan kecepatan 384 KBps, 128 KBps saat berkendaraan 2 MBps dengan 

menggunakan aplikasi tertentu. 

2. A2DP : Kepanjangan dari advance audio distribution profile. Sebuah profile 

Bluetooth yang digunakan untuk streaming audio, seperti menjalankan file-file 

musik dari ponsel dan mendengarkannya pada headphone wireless. Bila 

dibandingkan dengan headset atau headphone, A2DP sudah mendukung stereo 

satu arah ketimbang menggunakan system dua arah. 

3. AAC : Sinakatan dari advance audio coding merupakan standar format berkas 

audio terkompresi. AAC umumnya memiliki kualitas suara yang lebih baik 

dibandingkan dengan format popular mp3 dalam bitrate dibawah 100 kbit/s. AAC 

merupakan format umum digunakan ketika melakukan kompresi cd audio pada 

apple ipod dan itunes (eksensi .m4a). format ini merupakan bagian standart 

motion picture experts grup (MPEG). 

4. Access Time : Istilah untuk mengukur kecepatan akses pada Media 

penyimpanan maupun Memory. Access Time pada Hard Disk dan CD-ROM 

diukur menggunakan satuan milidetik, sedangkan pada memoy menggunakan 

satuan nanodetik. Makin kecil angka Access Time menunjukkan kecepatan yang 

lebih tinggi. 

5. ADN : Advanced Digital Network. Biasanya merujuk kepada saluran leased line 

berkecepatan 56Kbps. 

6. ADSL : Asymetric Digital Subscriber Line. Sebuah tipe DSL dimana upstream 

dan downstream berjalan pada kecepatan yang berbeda. Dalam hal ini, 

downstream biasanya lebih tinggi. Konfigurasi yang umum memungkinkan 

downstream hingga 1,544 mbps (megabit per detik) dan 128 kbps (kilobit per 

detik) untuk upstream. Secara teori, ADSL dapat melayani kecepatan hingga 9 

mbps untuk downstream dan 540 kbps untuk upstream. 
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7. ADWARE : Unwanted programs that, once installed, bombard users with 

unwanted adverts. Often those pushing the aware programs get paid for every 

machine they manage to recruit. 

8. AGP : Accelerated Graphics Port. Interface yang dikembangkan oleh Intel untuk 

mendukung pengolahan grafis berkecepatan tinggi pada processor Pentium II dan 

diatasnya. Algoritma - Alur logika berpikir manusia yang ditransformasikan 

kedalam langkah-langkah yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk baris-

baris perintah dalam bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah software.  

9. AM2+ : Adalah jenis socket terbaru dari AMD untuk mendukung prossesor K10 

antara lain dengan tambahan fitur HyperTransport 3.0 dan advance power yang 

tidak dimilki oleh socket AM2. meskipun prosessor AM2 biasa tetap dapat dapat 

digunakan pada socket AM2+ ini, dan begitupun sebaliknya, prossesor AM2+ 

dapat dipasangkan pada socket AM2 biasa. 

10. Anonymous FTP : Situs FTP yang dapat diakses tanpa harus memiliki login 

tertentu. Aturan standar dalam mengakses Anonymous FTP adalah dengan 

mengisikan “Anonymous” pada isian Username dan alamat email sebagai 

password. 

11. ANSI : Singkatan dari American National Standart Institute yang merupakan 

organisasi non profit yang beranggotakan kelompok bisnis dan industri amerika. 

Badan ini di dirikan pada tahun 1918. tujuan dari badan ini diantaranya adalah 

untuk standarisasi produk dan komunikasi. Dalam hal bahasa pemprograman, 

standart yang telah dikeluarkan adalah untuk bahasa cobol, C, dan fotran, standart 

yang disahkan oleh ANSI, sering disebut sebagai ANSI Standart, misalnya ANSI 

C, yaitu versi dari C yang disahkan oleh ANSI. 

12. ARPANet : Advanced Research Projects Agency Network. Jaringan yang 

menjadi cikal-bakal terbentuknya Internet. Dibangun pada akhir dasawarsa 60-an 

hingga awal dasawarsa 70-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat 

sebagai percobaan untuk membentuk sebuah jaringan berskala besar (WAN) yang 

menghubungkan komputer-komputer di berbagai lokasi dengan sistem yang 

berbeda-beda pula namun dapat diakses sebagai sebuah kesatuan untuk dapat 

saling memanfaatkan resource masing-masing. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#interface
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#software
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13. ASCII : American Standard Code for Information Interchange. Standar yang 

berlaku di seluruh dunia untuk kode berupa angka yang merepresentasikan 

karakter-karakter, baik huruf, angka, maupun simbol yang digunakan 

oleh komputer. Terdapat 128 karakter standar ASCII yang masing-masing 

direpresentasikan oleh tujuh digit bilangan biner mulai dari 0000000 hingga 

1111111. 

14. AT : Advanced Technology. Sebutan untuk PC yang 

menggunakan processor Intel 80286 dan kompatibelnya.  

15. ATA : AT Attachment, juga dikenal sebagai IDE (Integrated Drive Electronics). 

Adalah desain interface harddisk dengan controller yang terintegrasi didalamnya. 

Desain ATA kemudian dikembangkan lagi menjadi ATA-2 dan Ultra ATA 

dengan menambahkan berbagai kelebihan, diantaranya kemampuan untuk 

memberikan informasi  karakteristik harddisk untuk keperluan plug and play dan 

meningkatnya kecepatan akses.  

16. ATA-PI : ATA Packet interface. Adalah desain standar 

untuk device seperti CD-ROM dan tape driveyang disambungkan 

ke interface ATA (IDE) konvensional.  

17. APO : Apochormatic juga dikenal dengan sebagai “apochromat” merupakan 

lensa yang didesain untuk meminimalkan chromatic aberration, dengan 

memasukan tiga panjang gelmbang cahaya dalam daerah focus. Lensa jenis ini 

menawarkan koreksi yang bagus terhadap chromatic biasa, danditemukan di tahun 

1868 oleh Ernst Abbe (1840-1905) of Carl Zeiss untuk dipakai dalam mikroskop. 

18. Backbone : Jalur berkecepatan tinggi atau satu seri koneksi yang menjadi 

jalur utama dalam sebuah network. 

19. Banner  : Adalah media informasi dalam bentuk image / gambar untuk 

menayangkan iklan bergambar pada sebuah webpage. 

20. Bandwidth : Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat 

dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. 

21. BASIC : Adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan 

di Dartmouth College (Hanover, N.H.) pada tahun 1964 untuk digunakan pada 

komputer mini. Penemunya,Thomas E. Kurtz dan John G. Kemeny menyusun 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#cdrom
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#ata
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Basic sebagai bahasa pemrograman sederhana yang diperuntukkan bagi mereka 

yang baru pertama kali mempelajari komputer. Pada tahun 1980-an Bill 

Gates (sekarang pimpinan Microsoft) berhasil 

mengembangkan Basic untukplattform PC. Saat ini Basic telah berkembang 

menjadi bahasa Visual Basic untuk pemrograman berbasis Windows.  

22. Binary : Biner. Yaitu informasi yang seluruhnya tersusun atas 0 dan 1. Istilah ini 

biasanya merujuk pada file yang bukan berformat teks, seperti halnya file grafis. 

23. BIOS : Basic Input/Output System. Adalah program yang memfasilitasi operasi 

input dan output pada sebuah komputer dan biasanya menggunakan bahasa mesin 

(assembly).  

24. Bit : BInary digiT. Satuan terkecil dalam komputasi, terdiri dari sebuah 

besaran yang memiliki nilai antara 0 atau 1. 

25. Bluetooth : Adalah sebuah spesifikasi industrial untuk personal area 

networking (PAN) nirkabel, biasa disebut juga IEEE802.15.1. Bluetooth 

menawarkan koneksi dan pertukaran informasi antar perangkat digital yang 

menggunakan teknologi Bluetooth juga, seperti personal digital assistants, ponsel, 

laptop, computer desktop, printer, dan kamera digital. Melalui jaringan frekuensi 

radio yang aman serta rendah biaya. 

26. Bottleneck : Sumbatan leher botol. Istilah yang digunakan untuk menyebut 

gangguan yang terjadi apabila piranti keluaran (output) tidak dapat mengimbangi 

kinerja piranti pemrosesan sehingga memperlambat kerja sistem secara 

keseluruhan.  

27. Bps : Bit Per Seconds. Ukuran yang menyatakan seberapa cepat data 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

28. Browser : Sebutan untuk perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 

mengakses World Wide Web 

29. Brute Force : Serangan yang menggunakan logika yang sama dengan menebak 

password, tetapi serangan brute force lebih cepat dan lebih powerfull. Dalam tipe 

serangan ini seorang penyerang menggunakan script yang akan mencoba 

password-password. Walaupun serangan bruteforce lebih efisien dari pada 

menebak password, kedua teknik tersebut pada dasarnya sama. Lebih jauh lagi, 

http://dhani.singcat.com/IT/images/bill-gates.jpg
http://dhani.singcat.com/IT/images/bill-gates.jpg
http://dhani.singcat.com/IT/images/bill-gates.jpg
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pc
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kedua teknik tersebut sangat mudah dilawan dengan menggunakan blacklisting, 

yang akan mengunci sebuah account user jika seseorang penyerang berkali-kali 

memasukan password secara tidak tepat. 

30. Bug : Istilah untuk suatu cacat/kesalahan pada software atau hardware yang 

membuatnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Proses untuk 

menemukan dan mengatasi bug disebut sebagai debugging.  

31. Bus : Jalur utama aliran data antara processor ke komponen lainnya 

(seperti sound card, video card, memory) pada mainboard. 

32. Byte : Sekumpulan bit yang merepresentasikan sebuah karakter tunggal. 

Biasanya 1 byte akan terdiri dari 8 bit, namun bisa juga lebih, tergantung besaran 

yang digunakan. 

33. C : Bahasa pemrograman yang pertama kali dikembangkan oleh Dennis 

Ritchie di Bell Laboratories pada tahun 1972. Bahasa C dikenal efisien dan sangat 

portabel sehingga dapat digunakan di berbagai plattform. Pada pertengahan era 

1980-an, Bjarne Stroustrup dari Bell Laboratories mengembangkan bahasa C++ 

dengan menambahkan kemampuan OOP.  

34. Cache : Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memory 

berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara processor dengan 

memory utama (RAM) yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. 

Penggunaan cache ditujukan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck dalam 

aliran data antara processor dan RAM. Sedangkan dalam terminologi software, 

istilah ini merujuk pada tempat penyimpanana sementara untuk file-file yang 

sering diakses (biasanya diterapkan dalam network) 

35. CD-R : Compact Disk Recordable. Media penyimpanan sejenis CD-ROM yang 

dirancang untuk dapat ditulisi dengan menggunakan sebuah 

perangkat drive khusus. Berbeda dengan CD-ROM, dimana data langsung 

dituliskan pada saat keping CD diproduksi, CD-R dijual dalam kondisi kosong 

(blank). Proses perekaman dilakukan dengan bantuan perangkat lunak khusus dan 

diistilahkan sebagai burning. Data yang terekam didalamnya bersifat WORM 

(Write Once Read Many), artinya data hanya dapat ditulis sekali dan untuk 

selanjutnya hanya bisa dibaca. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#software
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#hardware
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#mainboard
http://dhani.singcat.com/IT/images/ritchie.jpg
http://dhani.singcat.com/IT/images/ritchie.jpg
http://dhani.singcat.com/IT/images/ritchie.jpg
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#oop
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#ram
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#bottleneck
http://dhani.singcat.com/internet/dict.php#network
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#cdrom
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36. CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory. Media storage optikal yang 

secara fisik identik dengan CD-Audio yang telah lebih dahulu dipergunakan 

sebagai menyimpan rekaman suara. Media ini dibaca menggunakan perangkat 

CD-ROM Drive. Kecepatan akses CD-ROM drive biasanya diukur dengan satuan 

speed. 1x speed ekuivalen dengan 150 kBps (kilbyte per detik) yaitu kecepatan 

baca pada perangkat Audio CD. 

37. CD-RW : Compact Disk Recordable and reWritable. Pengembangan lebih 

lanjut dari media CD-R dimana data yang telah terekam dalam keping CD-RW 

dapat ditambah, diubah, atau dihapus sewaktu-waktu. 

38. CGI : Common Gateway Interface. Sekumpulan aturan yang mengarahkan 

bagaimana sebuah server web berkomunikasi dengan sebagian software dalam 

mesin yang sama dan bagaimana sebagian dari software (CGI Program) 

berkomunikasi dengan server web. Setiap software dapat menjadi sebuah program 

CGI apabila software tersebut dapat menangani input dan output berdasarkan 

standar CGI. 

39. cgi-bin : Nama yang umum digunakan untuk direktori di server web dimana 

program CGI disimpan. 

40. CDMA : Code Division Multiple Access, system telephone seluler digital 

yang menggunakan skema akses jamak ini, seperti yang diprakarsai oleh 

Qualcomm atau W-CDMA. CDMA adalah sebuah teknologi militer yang 

digunakan kali pertama pada perang dunia ke II oleh sekutu inggris untuk 

menggagalkan usaha jerman dengan cara menganggu transmisi mereka. Sekutu 

memutuskan untuk mentransmisikan tidak hanya pada satu frekuensi, namun pada 

beberapa frekkuensi sehingga menyulitkan jerman untuk menangkap sinyal 

dengan lengkap. Sejak itu, CDMA digunakan dalam banyak system 

telekomunikasi, termasuk pada Global Positioning System (GPS) dan pada system 

satelit OmniTRACS untuk logistic transportasi. System terakhir didesain dan 

dibangun oleh Qualcom, dan menjadi cikal bakal yang membantu insinyur-

insinyur Qualcomm untuk menemukan Soft Handolf dan kendali tenaga cepat, 

teknologi yang diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efisien untuk 

komunikasi seluler terrestrial. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#storage
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41. Chat : Secara harfiah, chat dapat diartikan sebagai obrolan, namun dalam 

dunia internet, istilah ini merujuk pada kegiatan komunikasi melalui sarana baris-

baris tulisan singkat yang diketikkan melalui keyboard. 

42. Chatting : Istilah khusus yang digunakan untuk melakukan interaksi di 

program chat. 

43. Chipset : Chip-chip pada mainboard yang berperan sebagai jembatan aliran 

data antara subsistem sebuah PC. Chipset terbagi atas dua chip utama yang 

disebut northbridge dan southbridge. Chipnorthbridge bertugas untuk mengontrol 

aliran data dari processor, port AGP, dan memori utama sistem. Sementara itu, 

chip southbridge mengontrol aliran data dari bus PCI, interface hard disk, dan 

piranti eksternal lainnya. 

44. CHS : Cylinder Head Sector. Adalah cara konvensional untuk 

pengalamatan sector pada harddisk  

45. CISC : Complex Instruction Set Computing. Rangkaian instruksi built-

in pada processor yang terdiri dari perintah-perintah yang kompleks. Instruksi-

instruksi yang tersedia memudahkan para programmer untuk mengembangkan 

aplikasi untuk plattform CISC. Di lain pihak, banyaknya instruksi dalam CISC 

dapat mengurangi kecepatannya. CISC merupakan kebalikan dari RISC, biasanya 

digunakan pada keluarga processor untuk PC (Intel, AMD, Cyrix). 

46. Client : Adalah sebuah komputer yang bertugas menerima data dan informasi 

yang telah diolah oleh Server yang diperlukan oleh user. Client biasanya di 

kendalikan / digunakan oleh seorang user. 

47. Clock Set : Kecepatan sebuah processor yang merupakan perkalian dari 

sebuah nilai dengan FSB. 

48. CPU : Central Processing Unit. Unit pemroses sentral pada sebuah komputer. 

Umumnya CPU diartikan sebagai kotak dimana seluruh peripheral dirangkai. 

Namun dalam pengertian teknis, CPU merujuk kepada processor yang terpasang 

dalam sebuah sistem komputer. 

49. Database : Basis data. Sekumpulan informasi yang disusun sedemkian rupa 

untuk dapat diakses oleh sebuah software tertentu. Database tersusun atas bagian 

yang disebut field danrecord yang tersimpan dalam sebuah file. Sebuah field 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#mainboard
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pc
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#agp
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#bus
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pci
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#risc
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pc
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#fsb
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#software
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#file
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merupakan kesatuan terkecil dari informasi dalam sebuah database. 

Sekumpulan field yang saling berkaitan akan membentukrecord.  

50. DDR-RAM : Double Data Rate-Random Access Memory. Tipe RAM yang 

bekerja dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada SDRAM. Biasanya 

digunakan pada PC dengan processor Pentium 4 atau yang setara.  

51. Dial-Up : Adalah jenis koneksi internet dengan menggunakan jaringa telpon 

52. Dial-Up Networking : Adalah fasilitas network yang dimiliki oleh sistem operasi 

Microsoft Windows yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi Dial-Up, 

yaitu koneksi jaringan, baik jaringan komputer atau internet, dengan 

menggunakan fasilitas jaringan telpon. 

53. DIVX : Sebuah codec video yang diciptakan oleh DIVX, Inc (sebelumnya DIVX 

Networks, Inc) yang menjadi terkenal karena dapat mengkompresi video ukuran 

kecil dengan kualitas relative baik. DIVX menggunakan kompresi lossy MPEG-4 

Part2. karena sering digunakan untuk membuat salinan dari DVD yang 

berhakcipta, DIVX menjadi kontrofersial. 

54. DNS : Domain Name Service. Merupakan layanan di Internet untuk jaringan 

yang menggunakan TCP/IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi 

sebuah komputer dengan nama bukan dengan menggunakan alamat IP (IP 

address). Singkatnya DNS melakukan konversi dari nama ke angka. DNS 

dilakukan secara desentralisasi, dimana setiap daerah atau tingkat organisasi 

memiliki domain sendiri. Masing-masing memberikan servis DNS untuk domain 

yang dikelola. 

55. DOS : Disk Operating System. Adalah sistem operasi yang paling banyak 

digunakan pada PChingga pertengahan era 1990-an. DOS pertama kali 

dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft pada tahun 1981 sebagai sistem operasi 

standar untuk IBM-PC. Versi terakhir dari DOS adalah MS-DOS 6.3 yang 

diluncurkan pada tahun 1993. Belakangan, popularitas DOS mulai menyusut dan 

digantikan oleh sistem operasi yang lebih handal seperti Windows atau UNIX.  

56. Download : Istilah untuk kegiatan menyalin data (biasanya berupa file) dari 

sebuah komputer yang terhubung dalam sebuahnetwork ke komputer lokal. Proses 

download merupakan kebalikan dari upload. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#ram
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#sdram
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pc
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#processor
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pc
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57. Downstream : Istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data 

dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Istilah ini 

merupakan kebalikan dari upstream. 

58. DPI : Dot Per Inch. Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kehalusan 

hasil cetakan printer maupun tampilan di layar monitor. Makin tinggi DPI, 

tampilan akan terlihat semakin halus. 

59. DSL : Digital Subscriber Line. Sebuah metode transfer data melalui saluran 

telepon reguler. Sirkuit DSL dikonfigurasikan untuk menghubungkan dua lokasi 

yang spesifik, seperti halnya pada sambungan Leased Line (DSL berbeda 

dengan Leased Line). Koneksi melalui DSL jauh lebih cepat dibandingkan dengan 

koneksi melalui saluran telepon reguler walaupun keduanya sama-sama 

menggunakan kabel tembaga. Konfigurasi DSL memungkinkan upstream maupun 

downstream berjalan pada kecepatan yang berbeda (lihat ASDL) maupun dalam 

kecepatan sama (lihat SDSL). DSL menawarkan alternatif yang lebih murah 

dibandingkan dengan ISDN. 

60. DVD-ROM : Digital Versatile Disk-Read Only Memory. Jenis media 

penyimpanan dengan bentuk fisik mirip CD-ROM namun memiliki kapasitas 

yang jauh lebih tinggi serta kemampuan untuk menyimpan pada kedua sisinya. 

DVD-ROM biasanya digunakan untuk menyimpan file-file mutimedia berukuran 

besar 

61. E-Commerce : Electronic Commerce adalah istilah yang digunakan untuk 

menyatakan perdagangan atau transaksi perbankan elektronis di internet, baik 

Business to Business E-Commerce maupun Business to Costumer E-Commerce. 

62. EDO : Enhanced Data Out. Modul memory yang memiliki kecepatan lebih 

tinggi dari SIMM. 

63. EDGE : Enhanced Data Rates for GSM evolution. Teknologi ponsel digital yang 

berkembang dari teknologi 2G dan 2.5G atau yang biasa disebut general packet 

radio service (GPRS). Teknologi EDGE bekerja baik untuk jaringan GSM dan 

TDMA. EDGE atau biasa dikenal sebagai GPRS, memberikan perkembangan 

teknologi yang disebut enchanced GPRS (EGPRS), yang dapat dipakai sebagai 

aplikasi packet switched seperti koneksi internet. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#cdrom
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#simm
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64. EISA : Extended Industry Standard Architecture. Arsitektur standar yang 

dikembangkan oleh beberapa perusahaan komputer (Compaq, AST, Zenith, 

Tandy, dll) untuk standarisasi operasi 32 bit. 

65. Email : Electronic Mail. Pesan, biasanya berupa teks, yang dikirimkan dari satu 

alamat ke alamat lain di jaringan internet. Sebuah alamat email yang mewakili 

banyak alamat email sekaligus disebut sebagai mailing list. Sebuah alamat email 

biasanya memiliki format semacam username@host.domain, 

misalnya: myname@mydomain.com. 

66. Ethernet : Protokol yang biasa digunakan dalam LAN. 

67. Favicon : Singkatan dari favorites icon yang merupakan sebuah icon mungil 

secara umum digunakan sebagai suatu penanda atau identitas khusus dari suatu 

situs, favicon pertama kali dipopulerkan karena kemunculannya pada faforites 

folder pada internet expller. Tetapi sekarang browser-browser seperti netscape, 

opera dan mozila dapat menimbulkan favicon di address bar. 

68. File : Dalam terminologi komputer, istilah ini megandung pengertian sebagai 

berkas elektronis yang berisi informasi dan ditempatkan dalam sebuah storage. 

69. Firewall : Kombinasi dari hardware maupun software yang memisahkan 

sebuah network menjadi dua atau lebih bagian untuk alasan keamanan. 

70. Freeware: Software yang diedarkan secara gratis oleh pembuatnya.  

71. FSB : Front Side Bus. Kecepatan bus dari sistem pada mainboard. Sebagai 

contoh, processorPentium 4 memiliki FSB sebesar 400 MHz (4 x 100 MHz) 

sedangkan AMD Athlon Thunderbird memiliki FSB 266 MHz (2 x 133 MHz) 

72. FTP : File Transfer Protocol. Protokol standar untuk kegiatan lalu-lintas file 

(upload maupun download) antara dua komputeryang terhubung dengan 

jaringan internet. Sebagian sistem FTP mensyaratkan untuk diakses hanya oleh 

mereka yang memiliki hak untuk itu dengan mengguinakan login tertentu. 

Sebagian lagi dapat diakses oleh publik secara anonim. Situs FTP semacam ini 

disebut Anonymous FTP. 

73. Game Managenment : Management merupakan papan game simulasi yang dirilis 

oleh Avalon hill pada tahun1960. pemain mengoprasikan sendiri perusahaan 

mailto:username@host.doma
mailto:myname@mydomain.com
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#lan
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#storage
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#software
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#bus
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#mainboard
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
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manufakturnya, membuat keputusan dalam membelipersedian, menentukan harga 

penjualan, dan mengembangkan perusahaan. 

74. Gateway : Dalam pengertian teknis, istilah ini mengacu pada pengaturan 

hardware maupun software yang menterjemahkan antara dua protokol yang 

berbeda. Pengertian yang lebih umum untuk istilah ini adalah sebuah mekanisme 

yang menyediakan akses ke sebuah sistem lain yang terhubung dalam 

sebuah network. 

75. GDDR4 : Teknologi terbaru dari jajaran memory ddr yang telah menginjak 

generasi keempatnya. Memory ini masih berdasarkan dari teknologi GDDR3, 

hanya saja dilakukan pengembangan disana-sini untuk mendapatkan penigkatan 

performa. Selai itu, memory ini ditargetkan untuk dapat berjala pada clock diatas 

1,4GHz atau efektif 2,8GHz. 

76. GIF : Graphics Interchange Format. Sebuah format standar untuk file grafis 

(image) terkompresi. File GIF menggunakan teknik kompresi non-lossy sehingga 

lebih cocok untuk diterapkan pada image yang tidak terlalu kompleks dengan 

jumlah warna yang sedikit. Untuk image yang lebih kompleks, biasanya 

digunakan format JPEG. 

77. GIS : Geographic Information System. Sistem informasi berbasis geografis. 

78. GNU : General Public License (disingkat GNU atau GPL) merupakan suatu 

lisensi perangkat lunak bebas yang aslinya ditulis oleh Richard Stallman untuk 

proyek GNU. Lisensi GPL memberikan penerima salinan perangkat lunak hak 

dari perangkat lunak bebas dan menggunakan copyleft untuk memastikan 

kebebasan yag sama diterapkan pada versi berikutnya dari karya tersebut. Versi 

terakhir lisensi ini, yaitu versi 2, dirilis tahun 1991. GNU lesser General Public 

License (LGPL) merupakan versi lain GPL, ditujukan untuk penggunaan beberapa 

software library. 

79. GPRS : General Packet Radio Service. Salah satu standar komunikasi wireless 

(nirkabel). Dibandingkan dengan protokol WAP, GPRS memiliki kelebihan dalam 

kecepatannya yang dapat mencapai 115 kbps dan adanya dukungan aplikasi yang 

lebih luas, termasuk aplikasi grafis dan multimedia. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#kompresi
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#jpeg
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80. GSM : Global System for Mobile comuication. Standar ponsel yang paling 

popular di dunia. Telephone GSM digunakan lebih dari satu milyar orang atau 

lebih dari 200 negara. Banyaknya standar GSM ini membuat roaming 

internasional sangat umum, dengan “persetujuan roeming” antar operator ponsel. 

GSM berbeda banyak dengan teknologi sebelumnya dala pensinyalan dan 

“chanel” pebicaraan dalah digital, yang berate ia dipandang sebagai system ponsel 

generasi kedua (2G). 

81. GUI : Graphical User Interface. Istilah untuk menyebut tampilan pada program 

yang berbasis grafis.  

82. Hacker : Adalah seorang yang ahli dalam bidang komputer, internet pada 

khususnya, dimana dengan keahliannya tersebut dapat menembus, merusak, serta 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu jaringan komputer 

(termasuk internet). Misalnya merusak website yang ada, merusak program yang 

telah di buat oleh webmaster, atau administrator. 

83. Hardware : Perangkat keras. Pengertian ini mencakup seluruh 

perangkat peripheralbeserta perangkat pendukungnya dalam sebuah sistem 

komputer. 

84. Home Page/Homepage : Halaman muka dari sebuah situs web. Pengertian 

lainnya adalah halaman default yang diset untuk sebuah browser. 

85. Host : Sebuah komputer dalam sebuah network yang menyediakan layanan 

untuk komputer lainnya yang tersambung dalamnetwork yang sama. 

86. HTML : Hypertext Markup Language, merupakan salah satu varian dari 

SGML yang dipergunakan dalam pertukaran dokumen melalui protokol HTTP. 

87. HTPC : Home teater Personal Computer adalah istilah yang dikenakan kepada 

computer yang memiliki seluruh fungsi multimedia yang ada sampai saat ini. 

88. HTTP : Hyper Text Transfer Protocol. Protokol yang didisain untuk mentransfer 

dokumen HTML yang digunakan dalam World Wide Web. 

89. Hyperthreading : Teknologi yang dikembangkan oleh Intel untuk 

keluarga processor Pentium 4 dengan kecepatan 3 GHz keatas. Teknologi ini 

memungkinkan elemen-elemen yang berbeda dariprocessor--seperti unit integer, 

pemrosesan grafis, dan floating point untuk kalkulasi yang kompleks--dapat aktif 

http://www.intel.com/
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
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dalam waktu yang bersamaan. Intel mengklaim teknologi ini mampu 

meningkatkan unjuk kerja sistem antara 25 hingga 30 persen 

90. IC : Integrated Circuit atau chip. Sebuah rangkaian mikroelektronik berupa 

semikonduktor yang terdiri dari sejumlah besar transistor dan komponen-

komponen lainnya. IC dikemas dalam sepotong bidang persegi empat (disebut 

sebagai "die") dari silikon. IC dapat digolongkan menjadi IC analog, digital 

maupun hybrid (campuran). 

91. IMAP: Internet Message Access Protocol. Protokol yang didisain untuk 

mengakses e-mail. protokol lainnya yang sering digunakan adalah POP. 

92. Interface : Dalam terminologi perangkat lunak, interface bisa diartikan 

sebagai tampilan atau cara perangkat lunak bersangkutan berinteraksi dengan 

penggunanya. Sedangkan dalam terminologi perangkat keras, interface mengacu 

kepada standar yang digunakan oleh suatuperipheral tertentu untuk berhubungan 

dengan peripheral lainnya dalam satu sistem. 

93. Internet : Sejumlah besar network yang membentuk jaringan inter-koneksi 

(Inter-connected network) yang terhubung melalui protokol 

TCP/IP. Internet merupakan kelanjutan dari ARPANet dan kemungkinan 

merupakan jaringan WAN yang terbesar yang ada saat ini. 

94. Internet Explorer : Program komputer yang digunakan untuk dapat 

menampilkan halaman-halaman yang ada pada sebuah website di internet, yang 

dibuat oleh Microsoft Corp. 

95. Internet-TV : Adalah sebuah TV yang dimodifikasi untuk dapat digunakan 

sebagai media / alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. 

96. Intranet : Sebuah jaringan privat dengan sistem dan hirarki yang sama 

dengan internet namun tidak terhubung dengan jaringan internet dan hanya 

digunakan secar internal. 

97. IP Address : Alamat IP (Internet Protocol), yaitu sistem pengalamatan di 

network yang direpresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret 

bilangan antara 0 s/d 255 yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik (.), 

mulai dari 0.0.0.1 hingga 255.255.255.255. 



Daftar Istilah Dunia IT   15 

98. ISA : Industry Standard Architecture. Adalah slot ekspansi 8 bit dan 16 bit 

yang digunakan pada komputer XT dan AT. 

99. ISDN : Integrated Services Digital Network. Pada dasarnya, ISDN merupakan 

merupakan jalan untuk melayani transfer data dengan kecepatan lebih tinggi 

melalui saluran telepon reguler. ISDN memungkinkan kecepatan transfer data 

hingga 128.000 bps (bit per detik). Tidak seperti DSL, ISDN dapat dikoneksikan 

dengan lokasi lain seperti halnya saluran telepon, sepanjang lokasi tersebut juga 

terhubung dengan jaringan ISDN. 

100. ISP : Internet Service Provider. Sebutan untuk penyedia layanan internet. 

101. JPEG : Joint Photographic Experts Group. Format file gambar (image) yang 

dikompresi dengan metode lossy. Format ini cocok diterapkan pada 

file image yang kompleks dengan jumlah warna yang banyak 

102. Kernel : Adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah 

system operasi. Tugasnya adalah menyali berbagai macam program aplikasi untuk 

mengakses perangkat keras computer secara aman. Karena akses terhadap 

perangkat keras terbatas sedang lebih dari satu program harus dilayani dalam 

waktu yang bersamaan maka kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan 

berapa lama suatu program dapat menggunakan suatu bagian perangkat keras 

tersebut. 

103. Kompresi : Suatu teknik pemampatan data sehingga diperoleh file dengan 

ukuran yang lebih kecil daripada ukuran aslinya. Kompresi bekerja dengan 

mencari pola-pola perulangan pada data dan menggantinya dengan sebuah 

penanda tertentu. Ada dua jenis metode kompresi, yaitu non-lossy dan lossy. 

Kompresi yang bersifat non-lossy tidak menghilangkan informasi-informasi 

dalam file asli sehingga cocok diterapkan untuk file dokumen. Sebaliknya, 

metode lossy menghilangkan informasi yang dianggap tidak signifikan. Biasanya 

teknik ini diterapkan pada file multimedia berukuran besar, misalnya pada format 

file JPEG (image), MPEG(video) dan MP3 (audio) 

104. LAN : Local Area Network. Sebuah jaringan komputer yang saling terhubung 

dalam lingkup lokal (tidak bisa diakses oleh jaringan lain). Beberapa jaringan 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#jpeg
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#mpeg
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#mp3
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LAN dapat dihubungkan melalui suatu hirarki tertentu hingga membentuk WAN 

(Wide Area Network).  

105. LBA : Logical Block Address. Adalah salah satu cara pengalamatan 

(addressing) sector pada harddisk yang menggunakan metode berupa penomoran 

dimulai dari 0 sebagai alamat sectorpertama pada harddisk. 

106. Leased Line : Saluran telepon atau kabel fiber optik yang disewa untuk 

penggunaan selama 24 jam sehari untuk menghubungkan satu lokasi ke lokasi 

lainnya. Internet berkecepatan tinggi biasanya menggunakan saluran ini. 

107. LED : Light eiting diode atau lebih dikenal dengan sebutan LED adalah suatu 

semiconductor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren 

ketika diberi tegangan maju. 

108. Linux : adalah sebuah sistem operasi open source varian UNIX yang 

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GNU General Public License (GPL). 

Linux dikembangkan oleh perorangan maupun kelompok yang bekerja secara 

sukarela. Para pengembang Linux memanfaatkan jaringan Internet untuk 

melakukan tukar-menukar kode, melaporkan bug, dan membenahi segala masalah 

yang ada. Setiap orang yang tertarik dipersilahkan untuk bergabung dalam 

pengembangan Linux. Linux pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds di 

Universitas Helsinki, Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi dengan 

bantuan dari banyak programmer dan pakar UNIX di Internet. Sekarang Linux 

bisa diperoleh dari distribusi-distribusi yang umum digunakan, misalnya RedHat, 

Debian, Slackware, Caldera, Stampede Linux, TurboLinux dan lain-lain. Kernel 

yang digunakan adalah sama-sama Linux, sedangkan perbedaannya hanyalah 

paket-paket aplikasi yang disertakan, sistem penyusunan direktori, init style, dll. 

109. Login : Pengenal untuk mengakses sebuah sistem yang tertutup, terdiri dari 

username (juga disebut login name) dan password (kata kunci). 

110. Logoff : Tidak melanjutkan kembali atau keluar dari sebuah sebuah jaringan 

komputer (termasuk internet), program interaksi, atau surat elektronik (e-mail). 

111. Lycos : Adalah search engine di internet yang dapat digunakan oleh user untuk 

mencari http://www.lycos.com 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#opensource
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#unix
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#bug
http://dhani.singcat.com/IT/images/linus.jpg
http://www.lycos.com/
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112. Modem : Adalah alat komunikasi tambahan yang digunakan oleh 

komputer/notebook agar bisa melakukan koneksi dengan jaringan komputer lain, 

internet misalnya 

113. Mailing List : Juga sering diistilahkan sebagai milis, yaitu sebuah alamat email 

yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan kegiatan 

tukar menukar informasi. Setiap pesan yang dikirimkan ke alamat sebuah milis, 

secara otomatis akan diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Milis 

umumnya dimanfaatkan sebagai sarana diskusi atau pertukaran informasi diantara 

para anggotanya. 

114. Mainboard : Juga biasa disebut motherboard, adalah papan rangkaian utama 

pada komputer dimana Processor, memory dan peripheral-peripheral lainnya 

terpasang. 

115. MBR : Master Boot Record. Adalah sector pada harddisk yang berlokasi pada 

silinder 0 head 0sector 1 (atau dikenal sebagai LBA 0).  

116. MCA : Micro Channel Architecture. Bus yang dikembangkan oleh IBM pada 

tahun 1987. Digunakan pada beberapa model komputer PS/2.  

117. MIDI : Musical Instrument Digital Interface. Merupakan standar untuk 

menghubungkan komputer dengan instrumen musik elektronik dan pemrosesan 

efek khusus.  

118. MIME : Multi Purpose Internet Mail Extensions. Ekstensi email yang diciptakan 

untuk mempermudah pengiriman berkas melalui attachment pada email. 

119. Modem : Modulator and Demodulator. Merupakan piranti untuk keperluan 

komunikasi data antar komputer yang menggunakan media saluran telepon. 

120. MOSFET : Singkatan dari metal oxide semiconductor atau transistor efek 

medan, adalah jenis transistor yang berkerja dengan adanya modulasi dari medan 

listrik di dalam bahan semiconductor. Antara FET dan MOSFET tidak ada 

perbedaan, hanya yang membedakan adanya lapisan S102 yang membatasi gate 

dan chanel, lalu arus listrik yang masuk sangat kecil sekali. 

121. MP3 : MPEG layer 3. Sebuah format rekaman audio digital terkompresi. Format 

MP3 disusun berdasarkan algoritma yang dikembangkan oleh Karlheinz 

Brandenburg dari Universitas Fraunhover, Jerman. Teknologi ini memungkinkan 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#procs
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format rekaman audio digital dengan kualitas mendekati CD memiliki ukuran 

yang relatif kecil sehingga dapat didistribusikan dan di-download via internet.  

122. MPEG: Motion Picture Expert Group. Sebuah nama populer untuk format file 

multimediaterkompresi. Pada mulanya MPEG digunakan untuk kompresi data 

audio-video pada VCD, namun belakangan dikembangkan menjadi format MP3.  

123. MTA : Mail Transport Agent. Perangkat lunak yang bekerja mengantarkan e-

mail kepada user. Adapun program untuk membaca e-mail dikenal dengan istilah 

MUA (Mail User Agent). 

124.  Netscape Navigator  : Program komputer yang digunakan untuk dapat 

menampilkan halaman-halaman yang ada pada sebuah website di internet, yang 

dibuat oleh Netscape Corp. 

125. Network : Dalam terminologi komputer dan internet, network adalah 

sekumpulan dua atau lebih sistem komputer yang digandeng dan membentuk 

sebuah jaringan. Internet sebenarnya adalah sebuah network dengan skala yang 

sangat besar. 

126. NNTP : Network News Transfer Protocol. protokol yang digunakan untuk 

mengakses atau transfer artikel yang diposkan di Usenet news. Program pembaca 

news (news reader) menggunakan protokol ini untuk mengakses news. NNTP 

bekerja di atas protokol TCP/IP dengan menggunakan port 119. 

127. Node : Suatu komputer tunggal yang tersambung dalam sebuah network. 

128. Notebook : Sebuah computer portable berukuran mini yang dapat dengan 

mudah dibawa kemana-man. Dikenal juga sebagai laptop atau powerbook, 

computer jenis ini juga terintegerasi dengan sebuah casing. Beratnya berkisar atas 

1- 3 kg. sumber listriknya berasal dari batrai yang dapat diisi ulang atau A/C 

adapter. Daya tahan batrai bervariasi tergantung dari jumlah cell ayng digunakan 

(4, 8, dan lain-lain). Semakin banyak tentu semakin tahan lama. Fungsinya sama 

dengan computer PC biasa. Layar yang digunakan biasanya LCD berukuran 10-17 

inch. Mouse atau keyboard adalah terintegerasi, tetapi bila anda ingin 

menambahkannya, koneksi yang disediakan adalah USB 

129. OOP : Object Oriented Programming. Teknik pemrograman yang berorientasi 

pada objek. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#kompresi
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130. Open Source : Software yang didistribusikan beserta dengan kode sumbernya 

(souce code) Software ini bebas dimodifikasi oleh user sesuai dengan 

kebutuhannya. 

131. Packet Switching : Sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data 

dalam jaringan internet. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim 

dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki 

keterangan mengenai asal dan tujuan dari paket data tersebut. Hal ini 

memungkinkan sejumlah besar potongan-potongan data dari berbagai sumber 

dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama, untuk kemudian 

diurutkan dan diarahkan ke rute yang berbeda melalui router. 

132. Pascal : Adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan 

oleh Niklaus Wirthdi Zurich pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Pascal 

merupakan bahasa pemrograman yang terstruktur, sehingga sering digunakan 

sebagai sarana awal untuk mempelajari teknik pemrograman komputer. Versi 

bahasa Pascal yang banyak dipakai adalah Turbo Pascal buatanBorland 

International yang bekerja di lingkungan sistem operasi DOS. Belakangan, Pascal 

juga dikembangkan sebagai bahasa pemrograman visual di lingkungan sistem 

operasi Windows dengan nama Delphi. 

133. PC : Personal Computer. Komputer pribadi; mencakup segala jenis sistem 

komputer yang umum digunakan dewasa ini untuk keperluan pribadi maupun 

bisnis. 

134. PCI : Peripheral Component Interconnect. Adalah bus yang memiliki 

kecepatan tinggi yang dikembangkan oleh Intel untuk mendukung komputer yang 

berbasis processor seri 486 dan diatasnya.  

135. PERL : Sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Larry Wall yang 

sering dipakai untuk mengimplementasikan script CGI di World Wide Web. 

Bahasa Perl diimplementasikan dalam sebuah interpreter yang tersedia untuk 

berbagai macam sistem operasi, diantaranya Windows, Unix hingga Macintosh. 

136. Pentium : Merupakan merk dagang untuk processor generasi kelima 

keluaran Intel. Processor Pentium pertama kali dikembangkan pada sekitar tahun 

1993 dengan kecepatan 60 dan 66 Mhz. Tahun 1997 Intel mengeluarkan Pentium 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#software
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MMX (Multimedia Extension) yang telah dilengkapi dengan instruksi-instruksi 

khusus untuk pengolahan data multimedia. Pentium MMX mampu bekerja dengan 

kecepatan hingga 233MHz. Kini Prosesor Pentium telah berkembang hingga 

generasi ke-4 (Pentium 4) dengan kecepatan melampaui 1 GHz (1000 Mhz). 

137. Plugin : Adalah program khusus yang dapat di tambahkan pada program 

webbrowser dimana dapat membantu webbrowser untuk dapat menampilkan 

animasi, program interaksi, 3D object, tertentu dengan baik. 

138. POP : Post Office Protocol. Protokol standar yang digunakan untuk mengambil 

atau membaca email dari sebuah server. protokol POP yang terakhir dan paling 

populer digunakan adalah POP3. protokol lain yang juga sering digunakan adalah 

IMAP. Adapun untuk mengirim email ke sebuah server digunakan protokol 

SMTP. 

139. PPP : Point to Point Protocol. Sebuah protokol TCP/IP yang umum digunakan 

untuk mengkoneksikan sebuah komputer ke internet melalui saluran telepon dan 

modem. 

140. Port : Interface yang memungkinkan sebuah PC dapat mengirimkan atau 

menerima informasi ke atau dari piranti ekternal, seperti printer atau modem. 

Sebuah PC umumnya terdiri dari port serial, paralel dan beberapa port USB. 

141. Processor : Sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem 

komputer. 

142. Prolog : Akronim dari Programming in Logic. Adalah bahasa pemrograman 

tingkat tinggi yang dikembangkan oleh ilmuwan Prancis pada era 1970-an. 

Bahasa Prolog biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang 

membutuhkan knowledge processing, semacam sistem pakar (expert system), dan 

kecerdasan buatan (artificial intelligence).  

143. Protokol : Protocol. Seperangkat aturan yang mengatur secara tepat format 

komunikasi antar sistem. Sebagai contoh, protokol HTTP mengatur format 

komunikasi antara browser web dan browser server. Protokol IMAP mengatur 

format komunikasi antara server email IMAP dengan klien. 

144. PSTN : Public Switched Telephone Network. Sebutan untuk saluran telepon 

konvensional yang menggunakan kabel. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#interface
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145. QVGA : Quarter Video Graphics Array, bias disebut juga dengan Quarter 

VGA atau QVGA adalah kata popular dari display computer dengan kedalaman 

resulusi 320 x 240. display QVGA biasa digunakan pada telephone selular dan 

PDA. Lebih sering dengan format display portrait dari pada landscape serta 

pilihan resulusi 240 x 320. nama QVGA diambil dari fakta bahwa QVGA 

menawarkan ¼ dari maksimum resulusi 640 x 480 yang aslinya milik teknologi 

VGA IBM, yang menjadi standart industri pada tahun 1980-an. Itunes 

mendistribusikan program televise dalam format QVGA agar dapat disaksikan 

melalui computer atau dikoneksikan ke generasi ke 3 IPOD, yang juga mampu 

memainkan QVGA dengan resolusi video sampai 30 gambar per detik. Pada 

resolusi tinggi atau resulusi yang lebih tinggi “Q” berarti quad atau resolusi 

display lebih tinggi empat kali, seperti QXGA yang mempunyai resolusi 2048 x 

1536. 

146. Query : Perintah-perintah untuk mengakses data pada system basis data, ataupun 

suatu nama yang diberikan kepada string untuk digunakan dalam bahasa 

pemprograman yang digunakan untuk pengaksesan database, pengakses dapat 

mengakses data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya 

query ini memberikan kemudahan bagi bahasa pemprograman terhadap 

kompabilitas akses terhadap data base tersebut. 

147. RAM : Random Access Memory. Memory fisik yang terpasang pada PC. 

148. RFC : Request For Comments. Sebutan untuk hasil dan proses untuk 

menciptakan sebuah standar dalam internet. Sebuah standar baru diusulkan dan 

dipublikasikan di internet sebagai sebuah Request For Comments. Proposal ini 

selanjutnya akan di-review oleh Internet Engineering Task Force (IETF), sebuah 

badan yang mengatur standarisasi di internet. Apabila standar tersebut kemudian 

diaplikasikan, maka ia akan tetap disebut sebagai RFC dengan referensi berupa 

nomor atau nama tertentu, misalnya standar format untuk email adalah RFC 822. 

149. ROM : Read Only Memory. Juga dikenal sebagai memori statik, yaitu memori 

fisik yang bersifat hanya-baca. Dalam komputer, ROM biasanya digunakan untuk 

menyimpan konfigurasiBIOS. 

http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#pc
http://dhani.singcat.com/IT/dict.php#bios


Daftar Istilah Dunia IT   22 

150. Router: Sebuah komputer atau paket software yang dikhususkan untuk 

menangani koneksi antara dua atau lebih network yang terhubung melalui packet 

switching. Router bekerja dengan melihat alamat tujuan dan alamat asal dari paket 

data yang melewatinya dan memutuskan rute yang harus digunakan oleh paket 

data tersebut untuk sampai ke tujuan. 

151. RISC : Reduced Instruction Set Computing. Rangkaian instruksi built-

in pada processor yang terdiri dari perintah-perintah yang lebih ringkas 

dibandingkan dengan CISC. RISC memiliki keunggulan dalam hal kecepatannya 

sehingga banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan kalkulasi 

secara intensif. Konsep RISC pertama kali dikembangkan oleh IBM pada era 

1970-an. Komputer pertama yang menggunakan RISC adalah komputer mini IBM 

807 yang diperkenalkan pada tahun 1980. Dewasa ini, RISC digunakan pada 

keluarga processor buatan Motorola (PowerPC) dan SUN Microsystems (Sparc, 

UltraSparc). 

152. Script : Adalah kumpulan perintah yang disusun dalam bahasa komputer tertentu 

(Java, VisualBasic, CGI/Perl) untuk melakukan sebuah program interaktif atau 

animasi dalam sebuah webpage. 

153. SCSI : Small Computer Systems Interface. Merupakan standar dalam 

menghubungkan peripheral ke komputer dengan menggunakan interface yang 

memakai perintah SCSI (SCSI Command). Standar SCSI dapat dibedakan 

menjadi SCSI (SCSI1) dan SCSI2 (SCSI widedan SCSI wide and fast). SCSI2 

adalah versi terbaru dari SCSI yang menghubungkan berbagaiperipheral seperti 

CD-ROM dan Tape Drive. 

154. SDRAM : Sychronous Dynamic Random Access Memory. 

Modul memory (RAM) dengan clock speedyang lebih tingi 

daripada SIMM atau EDO. Biasa dipergunakan pada processor-processor generasi 

terbaru. Modul ini biasa dijual dengan spesifikasi bus clock tertentu, misalnya 

32MB/133Mhz, artinya SDRAM dg kapasitas sebesar 32MB yg bekerja 

pada FSB sebesar 133Mhz. Bus clock yang tinggi digunakan apabila SDRAM 

dipasang pada PC dengan processor generasi baru yang juga bekerja pada FSB 
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yang tinggi, namun tidak berpengaruh pada mesin dengan processor generasi lama 

dengan FSB yang rendah. SDRAM dikemas dalam modul 172 pin.  

155. SDSL : Symmetric Digital Subscriber Line. Salah satu tipe DSL yang 

memungkinkan transfer data untuk upstream maupun downstream berjalan pada 

kecepatan yang sama. SDSL umumnya berkerja pada kecepatan 384 kbps (kilobit 

per detik). 

156. Search Engine : Adalah sebuah program di internet (website tertentu) yang 

digunakan untuk mencari informasi tertentu yang di perlukan oleh user. Misal : 

Yahoo, Lycos, Altavista, Excite dan lainnya. 

157. Server : Komputer yang bertugas sebagai "pelayan" jaringan. Server mengatur 

lalu lintas data dalam sebuah jaringan dan menyediakan resource yang dapat 

dipakai oleh komputer lain yang terhubung dalam jaringannya. 

158. SGML : Standard Generalized Markup Language. Nama populer dari ISO 

Standard 8879 (tahun 1986) yang merupakan standar ISO (International 

Organization for Standarization) untuk pertukaran dokumen secara elektronik 

dalam bentuk hypertext. 

159. Shareware : Software yang diedarkan secara cuma-cuma untuk dapat dicoba 

oleh calon penggunanya selama jangka waktu tertentu. Apabila si calon pengguna 

tertarik, maka ia dapat membeli versi komersialnya.  

160. SIMM : Single Inline Memory Module. Modul Memory yang umum digunakan 

mulai pada PC type 286 hingga Pentium generasi awal. Secara fisik, SIMM 

dikemas dalam modul 30 dan 72 pin. 

161. SMTP : Simple Mail Transfer Protocol. Protokol standar yang digunakan untuk 

mengirimkan email ke sebuah server di jaringan internet. Untuk keperluan 

pengambilan email, digunakan protokol POP. 

162. Software : Perangkat lunak. Pengertian ini juga mencakup sebuah program 

yang dibuat untuk dijalankan pada hardware tertentu.  

163. SQL : Structured Query Language. Bahasa pemrograman yang dirancang 

khusus untuk mengirimkan suatu perintah query (pengaksesan data berdasarkan 

pengalamatan tertentu) terhadap sebuah database. Kebanyakan software database 

yang ada saat ini dapat diakses melalui SQL. Setiap aplikasi yang spesifik dapat 
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mengimplementasikan SQL secara sedikit berbeda, tapi seluruh database SQL 

mendukung subset standar yang ada.  

164. SSH : Secure Shell. Protokol pengganti Telnet yang memungkinkan akses yang 

lebih secure ke remote-host. 

165. SRAMS : Ialah satu jenis memory disamping DRAM (dynamic random 

accsess memory), yang memiliki karakteristik tidak diperlukannya sirkuit data 

refresh untuk merefresh data secara berkala. Karena memory ini seluruhnya 

dibangun dengan komponen transistor. Maka dari itu disebut static random 

accsess memory. Tidak seperti DRAM yang membutuhkan refresh data karena 

juga dibentuk dengan menggunakan kapasitor. 

166. SSD : Teknologi solid state disk drive (SSD) drive yaitu system penyimpanan 

data yang menggunakan chip memory (flash memory chip) dengan kapasitas 

kemampuan penyimpanan saat ini baru hingga 128 GB saja. 

167. Storage : Media penyimpanan data pada komputer. Storage dibedakan 

menjadi removable storage, yaitu media penyimpan data yang dapat dipindah 

sewaktu-waktu, dan non-removable storage, yaitu media penyimpanan yang 

bersifat tetap. Floopy disk (disket) dikelompokkan sebagairemovable storage, 

sementara hard disk masuk dalam kelompok non-removable storage. 

168. TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Satu set 

protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan 

mengalamati lalu lintas dalam jaringan. protokol ini mengatur format data yang 

diijinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan, dan standar 

komunikasi lainnya. TCP/IP harus dapat bekerja diatas segala jenis komputer, 

tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang 

digunakan. 

169. TDP : Atau thermal design point, adalah istilah yang menunjukan nilai daya 

maksimal dari suhu (thermal) yang harus disalurkan/dihilangkan. 

170. Telnet : Perangkat lunak yang didesain untuk mengakses remote-host dengan 

terminal yang berbasis teks, misalnya dengan emulasi VT100. Penggunaan Telnet 

sangat rawan dari segi sekuriti. Saat ini penggunaan Telnet telah digantikan oleh 

protokol SSH dengan tingkat keamanan yang lebih baik. 
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171. Trojan horse : Sebuah program komputer yang mengandung rutin-rutin 

tersembunyi, biasanya bersifat merusak, yang berjalan di latar belakang saat 

program utama dijalankan. Trojan horse biasanya berwujud sebuah program yang 

menarik sebagai jebakan terhadapuser supaya ia tertarik untuk menjalankannya. 

Walaupun bekerjanya mirip dengan virus, namun trojan horse (biasanya) tidak 

dirancang untuk menginfeksi sebuah program. 

172. UDP : User Datagram Protocol. Salah satu protokol untuk keperluan transfer 

data yang merupakan bagian dari TCP/IP. UDP merujuk kepada paket data yang 

tidak menyediakan keterangan mengenai alamat asalnya saat paket data tersebut 

diterima. 

173. UNIX : Merupakan salah satu sistem operasi yang populer untuk server saat ini. 

UNIX dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie sekitar tahun 1969 

di AT&T Bell Laboratories. Pada mulanya sistem ini dikembangkan dalam bahasa 

assembly. Akan tetapi karena portabilitasnya rendah (sehingga sulit 

dikembangkan di sistem lain) maka Ritchie mengembangkan bahasa 

pemrograman baru yang disebut bahasa C (sekitar tahun 1972). Sistem UNIX 

kemudian berkembang di lingkungan perguruan tinggi dan mulailah muncul 

variant dari sistem UNIX ini. Varian yang utama adalah UNIX BSD dan UNIX 

System V. 

174. Upgrade : Istilah untuk tindakan penggantian sebagian atau keseluruhan 

perangkat sistem dengan perangkat sejenis yang memiliki spesifikasi lebih tinggi.  

175. Upload : Kegiatan pengiriman data (berupa file) dari komputer lokal ke 

komputer lainnya yang terhubung dalam sebuah network. Kebalikan dari kegiatan 

ini disebut download. 

176. Upstream : Istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer 

lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Istilah ini 

merupakan kebalikan dari downstream. 

177. URI : Uniform Resource Identifier. Sebuah alamat yang menunjuk ke sebuah 

resource di internet. URI biasanya terdiri dari bagian yang disebut skema 

(scheme) yang diikuti sebuah alamat. URI diakses dengan format 

skema://alamat.resource atau skema:alamat.resource. Misalnya, 
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URI http://yahoo.com menunjukkan alamat resource yahoo.com yang dipanggil 

lewat skema HTTP Walaupun HTTP adalah skema yang sering digunakan, namun 

masih tersedia skema-skema lain, misalnya telnet, FTP, News, dan sebagainya. 

178. URL : Uniform Resource Locator. Istilah ini pada dasarnya sama dengan URI, 

tetapi istilah URI lebih banyak digunakan untuk menggantikan URL dalam 

spesifikasi teknis. 

179. USB : Universal Serial Bus. Teknologi yang memungkinkan 

pemasangan peripheral secara mudah dengan bandwidth yang lebih besar daripada 

port serial atau paralel. 

180. Usenet : Usenet news, atau dikenal juga dengan nama “Net news”, atau “news” 

saja, merupakan sebuah buletin board yang sangat besar dan tersebar di seluruh 

dunia yang dapat digunakan untuk bertukar artikel. Siapa saja dapat mengakses 

Usenet news ini dengan program-program tertentu, yang biasanya disebut 

newsreader. Akses ke server news dapat dilakukan dengan menggunakan protokol 

NNTP atau dengan membaca langsung ke direktori spool untuk news yaitu 

direktori dimana artikel berada (cara terakhir ini sudah jarang dilakukan). 

181. User :: Pemakai atau pengguna dalam sebuah jaringan komputer (termasuk 

internet), program interaksi, atau surat elektronik (e-mail). 

182. UUENCODE : Unix to Unix Encoding. Sebuah metode untuk mengkonfersikan 

file dalam format Biner ke ASCII agar dapat dikirimkan melalui email. 

183. VGA : Video Graphics Array adalah standar tampilan computer yang kali 

pertama dipasarkan IBM pada tahun 1987. kartu VGA berguna untuk 

menerjemahkan output keluaran computer ke monitor. Untuk menggambar/desain 

grafis ataupun untuk bermain game, dibutuhkan VGA berkemampuan tinggi. 

184. Virus : Istilah untuk sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk 

menggandakan diri dengan cara menyisipkan programnya kedalam sebuah file 

lain tanpa campur tangan manusia. Mirip seperti virus biologis, virus komputer 

dapat menyebar pada file-file dalam sebuah komputer, atau bahkan menulari file 

di komputer lain, baik melalui jaringan maupun lewat kegiatan tukar-menukar 

file. Sebuah virus dapat berisi rutin-rutin tertentu yang diisikan oleh programmer 
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virus. Rutin-rutin ini bisa saja berisi perintah perusakan atau hanya sekedar 

menampilkan pesan.  

185. VisualBasic : Bahasa komputer yang digunakan untuk membuat program 

interaktif di dalam sebuah webpage. Dikembangkan oleh perusahaan Microsoft 

Corp. 

186. VLB : Vesa Local Bus. Adalah ekstensi 32 bit yang memiliki kecepatan tinggi 

untuk ISA. VLB dipromosikan oleh VESA (Video Electronic Standard 

Association). 

187. Voice-mail : Sama seperti halnya dengan e-mail akan tetapi yang dikirimkan 

bukan berupa teks, melainkan berupa suara. 

188. VOIP : Voice over IP. VoIP adalah suatu mekanisme untuk melakukan 

pembicaraan telepon (voice) dengan menumpangkan data dari pembicaraan 

melalui Internet atau Intranet (yang menggunakan teknologi IP). 

189. VPN : Virtual Private Network. Istilah ini merujuk pada sebuah network yang 

sebagian diantaranya terhubung dengan jaringan internet, namun lalu lintas data 

yang melalui internet dari network ini telah mengalami proses enkripsi 

(pengacakan). Hal ini membuat network ini secara virtual “tertutup” (private). 

190. WAP : Wireless Application Protocol. Standar protokol untuk aplikasi wireless 

(seperti yang digunakan pada ponsel). WAP merupakan hasil kerjasama antar 

industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka (open standard). WAP 

berbasis pada standar Internet, dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi 

untuk lingkungan wireless. WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan 

sekitar 9,6 kbps. Belakangan juga dikembangkan protokol GPRS yang memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan WAP. 

191. Webmai : Fasilitas pengiriman, penerimaan, maupun pembacaan email 

melalui sarana web. 

192. Webmaster : Seorang yang bertanggungjawab untuk membuat dan memelihara 

situs web yang bersangkutan. 

193. Web page : Adalah halaman yang dapat ditampilkan di sebuah website di 

internet, yang dapat menampilkan, teks, gambar, bahkan suara, animasi dan video. 
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194. Website : Adalah sebuah kumpulan halaman (webpages) yang di awali 

dengan halaman muka (homepage) yang berisikan informasi, iklan, serta program 

interaksi. 

195. WiFi : Wireless Fidelity. Sekumpulan standart yang digunakan untuk jaringan 

local nirkabel (wireless local area network-WLAN) yang didasari pada spesifikasi 

IEEE 802.11. standart terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16.g. 

saat ini sedang dalam penyusunan. Spesifikasi terbaru tersebut menawarkan 

banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan 

transfernya. 

196. WML : Wireless Markup Language. Salah satu turunan dari format HTML yang 

khusus dikembangkan untuk dipakai pada protokol WAP. 

197. World Wide Web : Sering disingkat sebagai WWW atau “web” saja, yakni 

sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain 

dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak 

yang disebut browser. Informasi di web pada umumnya ditulis dalam format 

HTML. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, 

PNG), suara (dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti 

MIDI, Shockwave, Quicktime Movie, 3D World). WWW dijalankan dalam server 

yang disebut HTTPD. 

198. Worm  : Sejenis virus komputer yang tidak menginfeksi sebuah program. 

Worm menduplikasi dirinya sendiri dan menginfeksi komputer lainnya (biasanya 

dengan memanfaatkan jaringan komputer). Walaupun worm tidak menular 

melalui sebuah program, namun ia juga dapat bersifat merusak.  

199. XML : Extensible Markup Language. Pengembangan lebih lanjut dari format 

HTML yang digunakan dalam World Wide Web. XML memiliki sejumlah 

kelebihan dibandingkan HTML, diantaranya dokumen lebih terstruktur, 

memungkinkan manipulasi tampilan data tanpa harus berhubungan dengan 

webserver, serta pertukaran data antar dokumen. 

200. XT : eXtended Technologi. Istilah untuk komputer yang 

menggunakan processor Intel 8086/8088 
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