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SISTEM OPERASI DASAR 

 

A. Pengertian Sistem Operasi 

Definisi Sistem:  prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan kegiatan, 

atau untuk menyelesaikan masalah, untuk mencapai tujuan. 

Sistem komputer terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Jika dilihat sebagai lapisan, maka Sistem operasi merupakan lapisan penghubung 

antara hardware dan software.” 

 

Sistem Operasi:  Software yang mengatur dan mengendalikan hardware, operasi dasar 

sistem komputer dan memberikan kemudahan pada user untuk 

menggunakan komputer. 

. 

 Empat Komponen Manajeman Utama pada Sistem Operasi 

 Manajeman Proses 

 Manajeman Memori 

 Manajeman Sistem Berkas 

 Manajeman Input/Output 

 

 Pelayanan Sistem Operasi: 

 Eksekusi program : OS harus dapat memanggil program ke memori lalu me-

runningnya. 

 Operasi I/O : saat running program, kemungkinan dibutuhkan I/O 

USER/BRAINWARE 

PROGRAM APLIKASI 

SISTEM OPERASI 

HARDWARE 

}Software 
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 Manipulasi file 

 Deteksi kesalahan 

 Schedulling : agar semua proses yang berjalan mendapat waktu dan tidak saling 

mengganggu. 

 

 Hubungan Komputer-User: 

Pada dasarnya, user tidak berurusan dengan arsitektur komputer.  User berhubungan 

dengan komputer dengan dijembatani oleh OS (sebatas menggunakan command 

language).  Command language tersedia di wilayah shell. 

a. Text Based 

 Contoh pada DOS :  C:\dir 

   C:\ delete *.tmp 

b. GUI (Graphical User Interface) 

Contoh: Berupa klik/drag/blok icon-icon yang tersedia 

 

 Jenis OS: 

Unix, DOS, Novell, Microsoft Windows, Apple Machintos, Linus, Solaris. 

OS untuk handphone: Symbian, Microsoft Windows Mobile,  PalmOS, Android 

 

 

B. Lapisan dalam sistem operasi 

OS disusun dalam bentuk hierarki, dimana lapisan bawah memberikan layanan pada 

lapisan di atasnya.  Struktur ini terbagi dalam: 

 Lapisan 0 

Processor alocation & multiprogramming.   Untuk mengatur alokasi processor dan 

switching multiprogramming 

 Lapisan 1 

Memory & Drum Management. 

 Lapisan 2 

Operator Process Communication.  Mengatur komunikasi masing-masing proses dan 

operator console. 

 Lapisan 3 
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I/O Management.  Mengatur piranti I/O dan menampung informasi yang mengalir 

dari/ke proses tersebut. 

 Lapisan 4 

User Program.  Tempat file program-program user.  User tidak perlu memikirkan 

tentang proses, memori, console atau menajemen I/O. 

 Lapisan 5 

Operator.  Merupakan operator sistem. 

 

 

C.   Proses Booting 

System boot adalah istilah yang digunakan pada saat suatu komputer dihidupkan. 

Arti istilah Booting; Proses untuk menghidupkan komputer sampai  sistem operasi 

mengambil alih proses 

Arti istilah Boot; Dalam perangkat keras berarti proses mengaktifkan komputer 

sampai diambil alih oleh sistem operasi, yang disebut juga dengan istilah bootstrap. 

Ketika listrik pada komputer dinyalakan, aliran listrik mengalir ke bagian chip yang 

ada beserta ke rangkaian elektronik lainnya yang tersambung pada mesin tersebut. 

Umumnya beberapa komponen bersikap menunggu hingga mendapatkan suatu perintah 

untuk bekerja, tetapi ada satu chip yang disebut dengan ROM BIOS (singkatan dari Read 

Only Memory, Basic Input/Output System, kadangkala cukup disebut dengan BIOS saja), 

bekerja mengambil kendali pada saat awal sistem mendapat aliran listrik pertama kali. 

BIOS ini berisi seluruh jenis perintah untuk hal ini, sehingga program tersebut harus 

sudah diisikan ke dalam BIOS itu tadi. 

Dengan diambil alihnya pengaturan komputer oleh BIOS, maka dengan demikian 

berarti CPU siap untuk bekerja. Boot merupakan peristiwa untuk memulai operasi dari 

sebuah komputer, pada saat komputer mulai diaktifkan, komputer melakukan serangkaian 

kegiatan awal untuk mempersiapkan sistem agar siap digunakan, diantaranya melakukan 

diagnosa terhadap kelengkapan perangkat serta pengecekan dasar dari masing-masing 

perangkat yang akan mendukung kerjanya. Setelah dilaksanakan diagnosa, maka langkah 

berikutnya adalah mengambil sistem operasi sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh sistem. 

 

http://www.total.or.id/info.php?kk=computer
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http://www.total.or.id/info.php?kk=operating%20system
http://www.total.or.id/info.php?kk=process
http://www.total.or.id/info.php?kk=process
http://www.total.or.id/info.php?kk=computer
http://www.total.or.id/info.php?kk=operating%20system
http://www.total.or.id/info.php?kk=bootstrap
http://www.total.or.id/info.php?kk=electricity
http://www.total.or.id/info.php?kk=chip
http://www.total.or.id/info.php?kk=component
http://www.total.or.id/info.php?kk=wait
http://www.total.or.id/info.php?kk=chip
http://www.total.or.id/info.php?kk=ROM
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Jenis-jenis Boot 

 cold boot, boot yang terjadi ketika komputer dari dalam keadaan mati, kebalikan dari 

warm boot. 

 warm boot, proses boot yang terjadi ketika komputer diberikan arus listrik kembali, 

dimana arus listrik dimatikan hanya sejenak, dengan tujuan untuk mengulang kembali 

proses komputer dari awal, kebalikan dari cold boot. Warm boot ini biasanya terjadi 

karena software crash atau terjadi pengaturan ulang dari sistem. 

 soft boot, proses boot yang dikendalikan melalui sistem. 

 hard boot, proses boot yang terjadi dengan cara dipaksa, kebalikan dari soft boot. 

 reboot, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal, reboot ini terjadi karena 

beberapa hal, diantaranya seperti sistem tidak bereaksi dalam beberapa lama, terjadi 

perubahan setting dari sistem 

 

  

http://www.total.or.id/info.php?kk=cold%20boot
http://www.total.or.id/info.php?kk=warm%20boot
http://www.total.or.id/info.php?kk=soft%20boot
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INSTALASI SISTEM OPERASI DASAR ( Kls x_TKJ ) 

 

Tanpa software, sebuah komputer secara mendasar tidaklah berguna. Dengan 

software, Komputer kita dapat menyimpan , memproses dan mengambil informasi. 

Software dalam komputer terbagi dua yaitu systems programs dan application 

programs. Applications programs dapat menyelesaikan masalah dari pemakai 

sedangkan systems program adalah yang memanajemen opearsi dari komputer itu 

sendiri. Yanh paling mendasar dari sustu system programs adalah Operating System 

(system operasi). Dimana system Operasi ini yang mengontrol semua sumber daya 

komputer dan  memberikan fasilitas yang lebih banyak agar application programs 

dapat bekerja. 

Atau system operasi dapat didefinisikan sebagai program dasar atau pendahuluan 

yang mengandung program-program untuk mengatur kerja komputer secara mendasar 

seperti unit masukan, unit keluaran, mengatur table pengkodean, mengatur memory, 

mengatur processor, membaca data yang diketik dan menyimpan file. 

 Bagian – bagian dari system operasi secara garis besar dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu : Control Program dan Service Program. Kedua bagian ini 

mempunyai fungsi sendiri – sendiri namun masih tetap terkait hubungan satu dengan 

lainnya, dengan hardware, penakai dan dengan program aplikasi. 

 Control Program berfungsi untuk mengatur kerja input dan output, berkomunikasi 

dengan operator atau programmer, menghandle masalah interupsi, mencatat kegiatan 

yang ada dan menghandle masalah multi programming. 

 Sedangkan Servive Program berfungsi untuk mengambil program yang ada serta 

menterjemahkannya dan merawat system library.  
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 Lapisan Dalam Siatem Operasi 

 Lapisan dalam system operasi terbagi atas enam lapisan. Lihat table berikut : 

5 Operator 

4 User Programs 

3 Input/Output Management 

2 Operator Process Communication 

1 Memory And Drum Management 

0 Processor Allocation And Multiprogramming 
Aritapi’s File 

Lapisan 0; Penempatan prosessor dan multi programming 

Lapisan 1; Memanajemen memory. 

Lapisan 2; Menangani komunikasi antar proses dan operator console. 

Lapisan 3; Memanajemen peralatan Input/Output. 

Lapisan 4; Dimana user menemukan program 

Lapisan 5; Tempat proses dari operator sistem 
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 Proses Booting 

 Komputer terdiri dari sekelompok peralatan serta instruksi / program yang satu 

sama lainnya tidak bisa dipisahkan, baik diantara peralatan itu sendiri maupun antara 

peralatan dengan instruksi / program. Semuanya merupakan satuan yang saling bekerja 

sama dan saling tergantung satu dengan lainnnya.  

Ada tiga komponen utama dalam sebuah system komputer yaitu : 

1. Mikroprosessor / CPU (central Processing Unit ) 

2. BIOS ( Basic Input Output System ) 

3. DOS (Disk Operating System ) 

Hubungan ke tiga komponen di ats adalah : 

 

 

 

        

       

Aritapi’s File 

 

Penjelasan : 

- mikroprosessor adalah otak dari komputer yang harus diberi  petunjuk apa yang 

harus dilakukan 

- instruksi pertama kali diberikan oleh BIOS. Instruksi ini secara sistematis menguji 

semua komponen komputer, menginisialisasikan hardware, menentukan tipe dari 

Video Disley Adapter. Selanjutnya melacak EGA BIOS atau VGA BIOS. Jika 

ditemukan maka system BIOS akan di eksekusi. 

- Tahap beriktunya memerikasa keberadaan disket di drive pertama, jika tidak 

ditemukan disket di drive pertama maka PC akan mengeksekusi program BASIC 

dari ROM (Read Only Memory). 

- Jika di drive pertama ada disket, maka BIOS akan memeriksa apakah disket 

tersebut mempunyai system operasi DOS, jika tidak ada, BIOS akan mencoba 

mencari informasi di harddisk. 

Ket: **Rangkaian proses ini disebut BOOTSTRAPPING atau proses BOOTING. 

 

Mikroprosessor 

DOS BIOS 
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Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna computer dengan perangkat 

keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer 

dengan menggunakan signal analog dan signal digital. Seiring dengan berkembangnya 

pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan 

keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi maka sebaiknya perlu 

diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. 

Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelolaan seluruh sumber-daya yang 

terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan (system calls) 

kepada pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan, serta 

pemanfaatan sumber-daya sistem komputer dapat lebih optimal. 

 

a) Fungsi Dasar 

Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari empat komponen utama, yaitu perangkat 

keras, program aplikasi, sistem-operasi, dan pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk 

mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi 

serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, 

dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. 

Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber-daya 

yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu 

sumber-daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi 

penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk 

menghindari kekeliruan (error) dan penggunaan komputer yang tidak perlu. 

 

b) Sasaran Sistem Operasi 

Sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama yaitu kenyamanan = membuat 

penggunaan komputer menjadi lebih nyaman, efisien = penggunaan sumber-daya sistem 

komputer secara efisien, serta mampu berevolusi artinya sistem operasi harus dibangun 

sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian serta 

pengajuan sistem yang baru. 

 

 

c)   Sejarah Sistem Operasi 
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Sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan dibagi kedalam 

empat generasi yaitu : 

 

• Generasi Pertama (1945-1955) 

Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik 

sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada sistem 

operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 

 

• Generasi Kedua (1955-1965) 

Generasi kedua memperkenalkan Batch Processing System, yaitu Job yang 

dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan.Pada generasi ini 

system komputer belum dilengkapi system operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi 

telah ada, contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. 

 

•  Generasi Ketiga (1965-1980) 

Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani 

banyak pemakai sekaligus, dimana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal 

secara on-line ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user (di gunakan banyak 

pengguna sekaligus) dan multi-programming (melayani banyak program sekaligus). 

 

• Generasi Keempat (Pasca 1980an) 

Dewasa ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan computer dimana pemakai 

menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. 

 

d) Jenis-jenis System Operasi 

Seperti telah disinggung di depan banyak jenis sistem operasi yang bisa digunakan, 

antara lain : POSIX, UNIX, MS DOS, MS Windows, LINUX, APPLE, dll. Dari sekian 

banyaksistem operasi ada system operasi yang interface (kontak) dengan user (pengguna) 

yaitu menggunakan TEXT (DOS, POSIX, LINUX), ada juga yang kontaknya dengan 

pengguna menggunakan GUI (Graphical User Interface) seperti MS Windows dan 

LINUX (LINUX bisa berbasis TEXT dan berbasis GUI). System operasi berbasis text 

artinya user berinteraksi dengan system dengan perintah-perintah yang berupa text. Lain 
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halnya dengan system operasi berbasis GUI, pada sistem ini user dapat berinteraksi 

dengan system operasi melalui gambar-gambar/ simbol-simbol, dan tentu hal ini akan 

lebih memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Itulah sebabnya mengapa 

system operasi yang berbasis GUI seringkali disebut “User Friendly”. Pada modul ini 

pembahasan akan terfokus pada sistem operasi berbasis GUI dan akan dipilih MS 

Windows 98. Pemilihan ini tentu mempunyai alasan, diantaranya telah digunakan secara 

luas di berbagai kalangan, tanpa mensyaratkan komputer yang sangat canggih (minimal 

486 atau 66 MHz), mudah dalam pengoperasiannya, kestabilan sistem cukup baik, serta 

mampu mengcover perkembangan teknologi (hardware/software). 

 

2. Persiapan Instalasi MS Windows  

a) Persyaratan Hardware 

Sistem komputer yang akan di lakukan penginstalan MS windows 98 mempunyai 

karekteristik minimal berprosesor 486DX atau 66 MHz ke atas, dan memunyai RAM 

minimal 24 Megabytes . 

Space Hard disk yang dibutuhkan tergantung pada konfigurasi penginstalanya. Untuk 

instalasi Typical berkisar 205 MB – 260 Mb Instalasi Full berkisar 210 MB – 400 MB 

Jika melakukan instalasi Windows 98 pada drive selain C, maka setup tetap 

membutuhkan space pada drive C minimal 25 MB untuk system dan log file selama 

pelaksanaa instalasi. 

 

b) Hal-hal yang perlu dipersiapkan (kiat-kiat praktis) menghindari error saat instalasi; 

(1) Scan Disk 

Pastikan bahwa hard disk anda tidak ada masalah (kerusakan) dengan menjalankan 

SCAN DISK sebelum melakukan setup, sekaligus segera betulkan (fix) jika ada masalah. 

Scan disk dapat dilaksanakan dibawah sistem operasi windows (jika sudah ada, dan 

maksud penginstalan untuk up grade / perbaikan sistem operasi yang sudah ada) atau 

menggunakan DOS. Scan disk menggunakan windows dapat dilakukan sebagai berikut: 

 Tutup semua program. Klik tombol start yang akan menampilkan menu windows, 

lalu pilih program files, selanjutnya accessories, pilih system tool, dan klik 

ScanDisk. 



DK.2_TKJ: Melakukan Installasi Sistem Operasi dasar 

Aritapi’s File  http://aritapi.wordpress.com  

 Setelah terbuka kotak dialog scandisk seperti pada gamnbar 2 diatas, pilih salah 

satu jenis test yaitu antara standard ataukah standard plus. Selanjutnya klik start 

untuk memulai ScanDisk. 

 Selain melalui sistem operasi windows, scandisk juga dapat dilaksanakan melalui 

DOS (terutama jika belum punya sistem operasi windows). Untuk Scandisk melalui 

DOS, komputer booting melalui DOS (dijelaskan di belakang). Setelah muncul 

command prompt jalankan file eksekusi untuk scan disk, melalui: 

o disk drive à disket start up (ketik a: scandisk.exe/all), 

o CD ROM à (ketik d:\win98\scandisk.exe/all) 

o Hard disk (ketik c:\win98\scandisk.exe/all) 

Selanjutnya ikuti instruksi yang muncul pada layar monitor. 

 

(2) Scan Virus 

Pastikan bahwa komputer anda tidak terinfeksi oleh virus. Jalankan program antivirus 

terbaru dan ijinkan antivirus untuk me-remove (membuang) virus, jika memang ada. 

Scan Virus dapat dilakukan melalui sistem operasi windows (jika sudah terinstal 

windows, dan instalasi yang akan dilakukan bermaksud untuk up grade) atau under DOS. 

Sebagai contoh scan virus dilakukan under windows 98, telah terinstall norton anti virus. 

Klik short cut norton anti virus. Gambar 3 dibawah menunjukkan jendela scan antivirus 

norton. 
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Latihan/Tugas : Buat artikel/portofolio minimal 2Halaman uk. A4, dengan materi: 

I. Pembagian dari Software . 

II. Fungsi dari Operating System(Manajemen Operasi) . 

III. Fungsi dan Sistem Kerja Komputer . 

IV. Boot-strapping . 

 

* Kerjakan secara individu dan bebas untuk tiap sesinya. Tiap sesi dikerjakan setiap 

Minggu dan dikumpulkan via Email ke: aritapi_arikaja@yahoo.com sesuai Hari Jadwal 

Pelajaran masing masing kelas paling lambat pkl. 21.00 WIB. 

** Untuk Informasi bagi yg kurang jelas, bisa SMS atau Ping Jejaring saya. 

mailto:aritapi_arikaja@yahoo.com

