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Monitor merupakan alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan hasil
pengolahan data berupa sinyal elektronik yang berupa tampilan pada layar kaca
(display). Ada beberapa teknologi monitor saat ini, yaitu CRT (Cathode Ray Tube),
LCD (Liquid Crystal Display) dan Plasma Gas.

Monitor CRT bekerja dengan cara menembakkan elektron-elektron yang dihasilkan
oleh tabung elektron (elektron gun) ke lapisan fosfor pada layar monitor. Lapisan
fosfor yang terkena tembakan elektron akan berpendar selama beberapa waktu dan
pendaran fosfor inilah yang menghasilkan citra pada layar  monitor.

Kelebihan monitor jenis CRT, antara lain :

1. Murah
2. Resolusi cukup baik

Sedangkan kekurangan CRT, antara lain :

1. Ukuran besar
2. Butuh daya besar
3. Radiasi Elektromagnetik kuat
4. Efek flicker tinggi

Monitor LCD bekerja dengan cara memancarkan sinar flourescent / backlight yang
dihasilkan sumber cahaya di bagian paling belakang LCD monitor. Sinar ini akan
melewati filter pertama dari dua filter pengatur (polarizing). Sinar yang telah
terpolarisasi kemudian melewati sebuah lapisan yang berisi ribuan bintik kristal cair
yang dijajarkan pada sebuah kontainer kecil yang dinamakan cell. Setiap sel, juga
dijajarkan membentuk barisan pada layar; satu cell atau lebih akan membentuk satu
pixel (ukuran titik terkecil pada sebuah layar). Sumber elektrik di sekeliling LCD
membentuk sebuah medan elektrik yang akan menggetarkan molekul kristal, yang
akan mengatur sinar yang akan lewat pada lapisan kedua berupa filter yang
terpolarisasi dan melewatinya. Pada sebuah layar LCD monokrom, seperti pada
sebuah PalmPilot atau jam tangan digital, demikianlah cara kerjanya:

Penutup membuka, dan pekerjaan selesai. Tetapi pada LCD berwarna, seperti pada
PC laptop, cara

kerjanya lebih kompleks. Pada sebuah panel LCD berwarna, setiap pixel terdiri atas
tiga buah cell kristal cair. Setiap ketiga cell tersebut memiliki filter merah, hijau, atau
biru (red-green-blue/RGB). Sinar yang melewati cell yang terfilter tersebut akan
menciptakan warna yang Anda lihat pada LCD. Kadang-kadang sistem yang
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mengirimkan arus listrik pada satu cell atau lebih tidak berjalan dengan baik;
kejadian tersebut menimbulkan adanya pixel yang gelap dan “rusak”.

Hampir semua LCD berwarna modern–sebagai layar laptop atau monitor desktop—
menggunakan sebuah transistor film yang tipis (thin-film transistor/TFT), yang
dikenal sebagai active matrix, untuk menghidupkan setiap cell. LCD TFT
menciptakan citra yang lebih jelas, jernih dan terang. Teknologi LCD terdahulu
sangat lambat, kurang efisien, dan kontrasnya sangat rendah. Teknologi matriks
terdahulu, passive-matrix, mampu menampilkan teks yang jelas tetapi
meninggalkan bayangan jika tampilan berubah dalam waktu cepat, sehingga tidak
optimal untuk video. Saat ini, sebagian besar palmtop hitam-putih, pager, dan
telepon seluler menggunakan LCD passive-matrix.

Kelebihan LCD monitor, antara lain :

1. Radiasi Elektromagnetik kecil
2. Efek flicker rendah
3. Kebutuhan daya rendah
4. Ukuran kecil (tipis)

Kelemahan LCD monitor, antara lain :

1. Harga lebih mahal
2. Resolusi terbatas

Plasma gas merupakan teknologi monitor dengan display datar. Dengan teknologi
plasma gas, ketipisan layar dapat dibuat sebanding dengan LCD, namun memiliki
karakteristik citra yang lebih baik dan ukuran layar yang lebih besar. Plasma gas
menggunakan fosfor untuk menghasilkan cahaya seperti halnya CRT.
Perbedaannya adalah bagaimana energi diberikan kepada fosfor agar fosfor
berpendar. Pada plasma gas, tiap sel warna memiliki gas yang bertekanan rendah
yang terletak di belakangnya. Tegangan tinggi pada elektroda sel tersebut akan
membuat gas bergerak mengarah ke plasma. Radiasi ultraviolet yang dihasilkannya
akan mengeksitasi fosfor pada layar dan akan memendarkannya sehingga
tertangkap oleh mata kita. Hal ini membuat layar plasma gas berpendar tanpa perlu
adanya bantuan cahaya dari belakang layar. Kontras pada plasma gas akan lebih
baik dibandingkan LCD.

Tampilan pada monitor plasma gas dapat dibuat lebih besar dibandingkan LCD.
Ukuran terbesar yang sedang dikembangkan pada plasma gas sudah mencapai 40
inci, sementara LCD baru mencapai 20 inci. Selain itu, sudut pandang pada plasma
gas dapat selebar CRT. Kalau Anda suka menonton pertandingan olah raga atau
musik, layar monitor raksasa yang dipasang di sudut-sudut arena tertentu
menggunakan teknologi ini.
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