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� Merupakan program untuk mengendalikan
dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem
komputer

� Merupakan software yang menjadi landasan� Merupakan software yang menjadi landasan
atas suatu komputer
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� DOS [Disk Operating System]
◦ DR-DOS, dibuat oleh perusahaan digital Research 
tahun 1988
◦ PC-DOS, dirancang dan dibuat oleh IBM. Setelah
muncul Windows, PC-DOS jarang digunakan
◦ MS-DOS dibuat oleh microsoft◦ MS-DOS dibuat oleh microsoft

� OS/2
◦ Dibuat oleh IBM & Microsoft, awalnya untuk
menggantikan DOS, namun os/2 jarang digunakan
karena harganya mahal dan perkembangannya
lambat. 
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� UNIX
◦ Dikembangkan oleh AT & T Bell pada tahun 1960 & 
1970an, dirancang untuk sistem operasi yang 
portble, multitasking dan multiuser

� LINUX� LINUX
◦ Dibuat tahun 1991 oleh Linus Torvalds
◦ Merupakan perkembangan dari UNIX
◦ Merupakan sistem operasi yang open source, 
sehingga dapat dimodifikasi, digunakan dan
didistribusikan kembali secara bebas oleh
siapapun.
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� WINDOWS
◦ Merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Bill 
Gates, Microsoft Incooperation pada tahun
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� Salah satu software yang termasuk dalam
golongan Sistem Operasi

� Sekumpulan program untuk mengoperasikan, 
mengorganisasikan dan mengelola sistemmengorganisasikan dan mengelola sistem
komputer
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� Dos 1.0 � Dos paling awal
� Dos 2.0 � utk PC/XT tahun 1983
� Dos 3.0 � PC/AT
� Dos 3.1� maret 1985
� Dos 3.2 � utk notebook tahun 1985� Dos 3.2 � utk notebook tahun 1985
� Dos 3.3 � 1987
� Dos 4.0 � Juli 1988
� Dos 5.0 � Pertengan 1991
� Dos 6.0 � Maret 1993
� Dos 6.2 
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� Pengertian Booting
Suatu proses pengambilan sistem operasi
kemudian disimpan dimemori sehingga sistem
operasi akan aktif selama komputer dijalankan

� Jenis-jenis Booting� Jenis-jenis Booting
1. Cold Boot

Penyalaan komputer yang dilakukan pada
saat komputer dalam keadaan mati

2. Warm Boot
Penyalaan komputer yang dilakukan pada
saat komputer dalam keadaan Menyala
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� Ada dua parameter pada saat proses booting 
pada Dos yaitu
◦ Tanggal atau Date

◦ Waktu atau Time

� Sistem operasi DOS memperkenankan
karakter :
◦ Titik (.)

◦ Garis Miring (/)

◦ Minus (-)
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� Sistem Operasi

� Utility Program

� Paket Program

� Program Aplikasi

Bahasa Pemrograman� Bahasa Pemrograman
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� Merupakan suatu software untuk membantu
jalannya proses komputer atau suatu paket
program

� Contoh � Norton utility� Contoh � Norton utility
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� Merupakan software yang kompleks yang 
biasanya berguna untuk mengerjakan suatu
tugas yang global

� Contoh:
� Word Processor� Word Processor

Merupakan paket pengolah kata, Word, WS

�Spread sheet

Merupakan paket lembar kerja, Excel, Lotus 123

�Database

◦ Merupakan paket pengolah Data, Access, Dbase
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� Merupakan program singkat yang siap
dipakai

� Contoh
Program perhitungan gaji pegawaiProgram perhitungan gaji pegawai

Program inventori barang

Program Rekapitulasi barang
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� Merupakan suatu paket program yang khusus
diciptakan untuk membuat golongan
software lainnya

� Golongan bahasa Pemrograman� Golongan bahasa Pemrograman
◦ High Level Language

◦ Middle Level Language

◦ Low Level Language
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� Bahasa Tingkat Tinggi, merupakan bahasa
yang instruksinya hampir sama dengan
bahasa manusia. Khususnya bahasa inggris

� Contoh :� Contoh :
◦ BASIC

◦ FORTRAN

◦ COBOL

◦ JAVA

◦ DELPHI, dll
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� Bahasa Tingkat Menengah, merupakan
bahasa yang instruksinya masih dapat
disamakan dengan bahasa manusia, 
walaupun logika bahasa tingkat ini lebih sulit

� Contoh :

Bahasa C
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� Bahasa Tingkat Rendah, merupakan bahasa
dasar komputer.  Bahasa tingkat ini
memerlukan logika yang sangat rumit dan
instruksi berbeda dengan bahasa manusia

� Contoh :
◦ Bahasa Mesin

◦ Bahasa Assembler
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� Prompt Dos
C:\>_

Drive yang aktif kursor yang aktif

� Spesifikasi File
c:\Basica\Belajar>Latihan.Bas

Nmdrive path   nmfile ekstensi
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� Nama file maksimal 8 karakter

� Nama ekstensi maksimal 3 karakter

� Nama file dan ekstensi dipisahkan oleh titik

� Huruf kecil dan kapital dianggap sama

� Contoh:
◦ Shahnaz.exe

◦ Anez.com

◦ Bintang.bat
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� Spesifikasi file global dapat menunjukkan
beberapa file yaitu menggunakan:

a. Asterisk (*)

asterisk berarti satu karakter atau lebih
terdapat dinama file atau ekstensi, dimulai
dengan posisi asteriskdengan posisi asterisk

bila hanya satu asterisk dipakai, maka asterisk 
ini menunjukan seluruh nama file.

contoh : 

*.Bat � Menunjukan semua file yang 
mempunyai ekstensi Bat dan
panjangnya bebas.
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b. Tanda Tanya

Dipakai dalam nama file (dan ekstensi)      
untuk mewakili satu buah karakter

contoh :

? ? B e ? ? ? ?.Bat? ? B e ? ? ? ?.Bat

1234      567 8

menunjukan semua file yang huruf ke-3 
dan ke-4 nya ‘BeBeBeBe’ , mempunyai ekstensi
‘BatBatBatBat’ dan panjangnya 8 karakter.
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