
Charles Babbage (lahir 26 Desember 1791 dan meninggal 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun) 

merupakan matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang 

komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya meski tidak 

selesai, kini dapat dilihat di Musium Sains London. 

Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial 

dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa 

gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. 

Charles Babbage lahir di Inggris, kemungkinan besar di jalan Crosby Row 44, Walworth Road, 

London. Ada beberapa pendapat tentang tanggal kelahiran Babbage. Obituari yang dimuat dalam 

harian The Times menyebutkan kelahirannya pada tanggal 26 Desember 1792. Namun beberapa 

hari kemudian seorang keponakan Babbage menulis bahwa Babbage sebenarnya dilahirkan 

setahun sebelumnya, pada 1791. 

Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. 

Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat 

mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu, Babbage 

mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schickard, 

Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. 

Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada Sir 

Humphrey Davy pada tahun 1822. 

 

Apa Itu E-mail?  

E-mail merupakan singkatan dari Elektronic Mail yang berarti surat menyurat dalam Internet. E-

mail banyak digunakan karena alasan mudah dikirim dan cepat sampai tujuan. E-mail tidak 

memerlukan kertas atau prangko, melainkan cukup mengetik melalui keyboard dan dalam 

hitungan detik setelah dikirim, surat akan sampai tujuan meskipun jarak penerima mencapai 

ribuan kilometer, tanpa batasan ruang dan waktu. 

E-mail merupakan salah satu fasilitas dari Internet yang paling sering digunakan dan paling 

populer. Setidaknya setiap orang yang mengakses Internet, mereka pasti tidak lupa memeriksa 

kotak masuk (inbox) dalam e-mailnya, karena hanya inilah sarana pengiriman surat yang paling 

murah di dunia. 

Sumber: http://www.ceritakecil.com  
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