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1. Sistem Operasi
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3. Tipe Sistem Operasi

4. Program Utiliti



6.1
Operating System (OS)



What is 
Operating 
System?

 Sistem Operasi adalah seperangkat program yang terdiri dari 
instruksi-instruksi yang bekerja bersama untuk 
mengkoordinasikan semua aktivitas diantara sumberdaya 
perangkat keras komputer. 

 OS dirancang untuk menjalankan operasi khusus yang berbeda-
beda, tergantung dari ukuran komputer yang digunakan. Contoh, 
mainframe menggunakan OS yang berbeda dengan PC. 



6.2
OS Functions



OS Functions

Starting & 
Shutting

Providing UI

Managing 
Program & 

Memory

Koordinasi 
Tugas

Konfigurasi 
Perangkat

Koneksi 
Internet

Mengawasi 
Performa

File 
Management

Update 
Software

Pengendalian 
jaringan

Mengatur 
Keamanan



Starting & 
Shutting Down

 Booting merupakan proses memulai atau restart sebuah 
komputer.

 Cold boot : menyalakan komputer yang telah dimatikan seutuhnya

 Warm boot : proses menggunakan sistem operasi untuk me-restart 
komputer 

 Setiap kali komputer mengalami booting, instruksi yang sering 
digunakan oleh OS dimuat/dikopikan dari penyimpanan ke dalam 
memory komputer (RAM). Instruksi tersebut merupakan inti dari 
OS yang mengelola memory, jam, memulai program, mengatur 
sumberdaya komputer (perangkat, program, data , informasi). 



Providing UI

 User berinteraksi dengan software melalui UI. Sehingga UI 
mengendalikan bagaimana user memasukkan data dan instruksi, 
serta bagaimana informasi ditayangkan pada layar. 

 2 jenis UI : graphical dan command line
 GUI (Graphical User Interface) : terdiri dari menu dan visual image 

(button, icon, dll)

 Command-Line Interface : biasanya digunakan untuk konfigurasi 
perangkat, mengelola sumber daya sistem, serta pengaturan 
jaringan. Interface ini biasa digunakan oleh Advanced Users.



Managing 
Program

 Ada OS yang hanya bisa men-support single user dan 
menjalankan satu program saja. Namun, banyak juga yang justru 
bisa men-support multi-user dan menjalankan multi-program 
dalam waktu yang bersamaan. 

 Contoh yang bisa dilakukan OS :
 Single User/Single tasking : OS hanya mengijinkan 1 user untuk 

menjalankan 1 program dalam 1 waktu. Biasanya pada smart phone 
dan mobile device lainnya

 Single user/multitasking : OS mengijinkan user untuk menjalankan 2 
atau lebih program yang menggunakan memory secara bersamaan. 
Membuka e-mail dan Web Browser secara bersamaan, sambil 
menjalankan aplikasi Word Processing

 Multiuser : SO memungkinkan 2/lebih user untuk menjalankan 
program secara simultan. Jaringan, server, mainframe dan 
supercomputer yang biasanya menggunakan OS ini

 Multiprocessing : OS yang men-support 2/lebih processor 
menjalankan program bersamaan. 



Managing 
Memory

 Tujuan dari Memory Management adalah untuk optimasi 
penggunaan RAM. RAM bertugas untuk mengendalikan data dan 
instruksi selama processor menerjemahkan dan menjalankan data 
dan perintah tersebut. 

 OS mengalokasikan, menugaskan data serta instruksi pada area 
memory tertentu saat ia diproses. Kemudian, diawasi dan 
“dilepaskan” saat processor tidak lagi membutuhkannya. 



Coordinating 
Tasks

 OS menentukan urutan Task yang akan diproses, seperti, 
menerima data dari input device, menjalankan instruksi, mengirim 
informasi ke output device, serta mentransferkan item dari 
penyimpanan ke memory dan sebaliknya. 

 Terkadang, sebuah perangkat sudah dalam keadaan “sibuk” oleh 1 
task ketika menerima task kedua. Contoh, processor mengirim 5 
dokumen kepada printer, namun printer hanya bisa mencetak 1 
dokumen dalam 1 waktu, dan menyimpan dokumen yang lain 
pada memory. 



6.3
Tipe OS



Types of OS

Stand-alone OS

Server OS

Embedded OS



Stand-alone OS

 Stand-alone OS merupakan OS lengkap yang beroperasi pada 
Desktop Computer, notebook, dan mobile computing device. 

 Beberapa dari jenis OS ini kadang disebut sebagai Client OS, 
karena OS ini bekerja dengan Server OS

 Jenis OS ini bisa bekerja dengan/tanpa jaringan. 

 Contoh : Windows 10 (2017), Mac OS Mojave (2018)



Server OS

 Server OS merupakan OS yang dirancang secara khusus untuk 
mendukung sebuah jaringan. Biasanya ada pada server. Client 
computer yang ada pada jaringan akan bergantung pada 
sumberdaya server

 Meskipun pada Stand-alone OS juga bisa digunakan untuk 
membangun jaringan, Server OS memiliki kemampuan yang lebih, 
terutama jika ingin digunakan untuk men-support segala ukuran 
jaringan, serta menjadi Web Server. 

 Contoh : Windows Server 2016 (2016), Mac OS 10.13 Server 5.5 
(2018)



Embedded OS
 Embedded OS merupakan OS yang beroperasi pada kebanyakan 

mobile device dan peralatan elektronik. 

 Contoh : iPhone OS, Android, Windows Phone, dll



6.4
Program Utiliti



What is Utility 
Programs?

 Merupakan sebuah system software yang memungkinkan user 
untuk menjalankan tugas yang bertipe maintenance, biasanya 
berhubungan dengan pengelolaan komputer, baik perangkat 
maupun program. 

 Kebanyakan OS sudah memasang program utilitinya, kebanyakan 
harus membeli sendiri. 



Utility Programs 
Functions

File Manager

Search Utility

Uninstaller

Image viewer

Disk cleanup & Defragmenter

Backup & Restore

Screen saver



Other Utility 
Program 
Functions

Personal firewall

Antivirus

Internet Filter

File compression

Media player

Disc burning



Thank You 


