
SISTEM OPERASI 
DAN 

PROGRAM UTILITY
Modul IX



Pembahasan
Menjelaskan peranti lunak sistem dan memperkenalkan dua

jenis perangkat lunak sistem

Menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem operasi

Meringkas proses startup pada komputer pribadi (PC)

Merangkum fitur-fitur beberapa sistem operasi yang berdiri
sendiri

Secara ringkas menguraikan jenis-jenis sistem operasi server

Menyebutkan perangkat-perangkat yang menggunakan
sistem operasi tertanam

Menjelaskan tujuan utilitas-utilitas yang disertakan pada
sebagian besar sistem operasi



Peranti Lunak Sistem
• Peranti Lunak Sistem (System software)

terdiri dari program-program yang
mengendalikan atau mengelola operasi-
operasi komputer dan perangkat-
perangkatnya

Sistem
Operasi

Progam
Utilitas



Peranti Lunak Sistem
Sistem Operasi (OS) adalah sekumpulan
program yang mengandung perintah-perintah
yang mengkoordinasikan semua aktivitas di
antara sumber daya peranti keras komputer



Fungsi Perangkat Lunak Sistem
• Proses memulai atau memulai ulang 

sebuah komputer yang sudah dimatikan 
seluruhnya disebut booting

Cold boot

• Menyalakan
sebuah komputer
yang telah
dimatikan
seluruhnya

Warm boot

• Perintah bagi sistem
operasi untuk
memulai ulang
komputer



Fungsi Perankat Lunak Sistem
Bagaimana Proses Booting Sebuah PC
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Fungsi Perangkat Lunak Sistem

Boot drive adalah drive dari mana komputer
dimulai

• Anda dapat memulai booting dari boot 
disk

• Recovery disk berisi beberapa file sistem 
yang akan memulai komputer



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Sebuah sistem operasi mengandung 

beberapa pilihan shut down 
(pemadaman).



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Antar muka (user interface) 

mengendalikan cara Anda memasukkan
data dan perintah-perintah dan
bagaimana cara informasi ditampilkan
pada layar

• Ada 2 jenis antar muka :
1. Grafis (GUI / Graphical User Interface)
2. Command-line (Command-line 

Interface)



Fungsi Peranti Lunak Sistem
Dengan GUI (Graphical User Interface),  
anda dapat berinteraksi dengan menu dan
gambar-gambar.



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Dalam antarmuka Command-line 

(Command-line Interface), pengguna 
mengetikkan perintah-perintah atau 
menekan tombol-tombol khusus pada 
keyboard untuk memasukkan data dan 
perintah



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Cara sistem operasi menangani program-

program secara langsung mempengaruhi 
produktivitas anda

Single user dan
multiuser

Single tasking 
dan multitasking

Foreground dan
background

Preemptive 
multitasking Multiprocessing



Fungsi Peranti Lunak Sistem

Program Foreground

Program Background



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Tujuan manajemen memori adalah 

mengoptimalkan penggunaan RAM
• Memori Virtual (Virtual memory) adalah

bagian dari media penyimpanan yang 
berfungsi sebagai RAM tambahan

cc

cc

cc

RAM (Physical 
Memory)

Disk (virtual 
memory)

Bagaimana komputer menggunakan virtual memory



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Sistem operasi menentukan urutan 

pemrosesan pekerjaan

Server Disk

Laser Printer

Dokumen yang 
mau dicetak

Spoolin
g

Print Spooler

Dokumen sedang 
dicetak

Antrian  
cetak



Fungsi Peranti Lunak Sistem



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Sistem operasi umumnya menyediakan 

cara untuk membuat sambungan Internet



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Pemantau kinerja (performance monitor)

adalah program yang memperkirakan dan 
melaporkan informasi mengenai berbagai 
sumber daya dan perangkat komputer



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Sistem operasi sering memberi 

kemampuan kepada pengguna untuk :

Mengelola file Mencari file Melihat gambar

Menjaga komputer
dari akses yang 
tidak diinginkan

Menghapus
program Memindai disk

Melakukan
defragmentasi

pada disk
Mendiagnosis

masalah
Membuat backup 

file dan disk

Mengatur screen 
saver



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Update otomatis (Automatic update) 

menyediakan update program secara
otomatis



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Beberapa sistem 

operasi didesain untuk 
bekerja dengan server 
pada sebuah jaringan

• Administrator 
jaringan 
menggunakan 
sistem operasi 
jaringan untuk:
 Menambah dan 

menghapus 
pengguna, 
komputer, dan 
perangkat lain

 Menginstalasi 
peranti lunak 
dan mengatur 
keamanan 
jaringan

• Sistem operasi jaringan
mengorganisasikan dan
mengkoordinasikan
banyak pengguna untuk
mengakses dan berbagi
sumber daya dalam
sebuah jaringan



Fungsi Peranti Lunak Sistem
• Setiap pengguna 

memiliki sebuah akun 
pengguna

Nama pengguna 
(user name), atau ID 
pengguna (user ID), 
mengidentifikasikan 
pengguna tertentu

Kata sandi 
(password) adalah 
kombinasi karakter 
rahasia yang 
bersesuaian dengan 
nama pengguna



Jenis-jenis Sistem Operasi



Sistem Operasi Berdiri Sendiri
• Sistem operasi berdiri sendiri (stand-

alone operating system) adalah sistem 
operasi lengkap yang bekerja pada 
komputer desktop, komputer notebook, 
atau perangkat komputer bergerak



Sistem Operasi Berdiri Sendiri
• Windows Vista merupakan sistem operasi 

microsoft yang paling cepat, andal dan 
efisien, tersedia dalam beberapa edisi :

Windows 
Vista Home 

Basic

Windows 
Vista Home 

Premium

Windows 
Vista 

Ultimate

Windows 
Vista 

Business



Sistem Operasi Berdiri Sendiri
• Windows Vista menyediakan fitur-fitur 

seperti 

Windows 
Firewall

Windows 
Aero

Windows 
Media 
Player

Windows 
Sidebar



Sistem Operasi Berdiri Sendiri
Fitur-fitur Tambahan Windows Vista

Daya uji dan daya guna • Tingkat Sleep yang baru mengkombinasikan kecepatan melanjutkan pekerjaan dari Standby mode di
Windows XP dan konsumsi daya listrik yang rendah dari Hibernate mode
•Program mulai lebih cepat dengan teknologi Windows SuperFetch
•Secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki masalah daya guna
• Diagnosis peranti keras bawaan dan memperbaiki masalah secara otomatis
• secara otomatis pulih dari kegagalan, termasuk memulihkan komputer yang tidak bisa booting ke
tingkatan bisa digunakan

Keamanan • User Account Control memungkinkan administrator untuk membatasi izin
• Meningkatkan Firewall
• Melindungi pengguna dari halaman web yang berbahaya
• Windows Defender melindungi komputer anda dari spyware

Manajemen Informasi • Documents Explorer, Pictures Explorer, dan Music Explorer membantu pengguna untuk meletakkan
dokumen dengan memperlihatkan gambar kecil yang memperlihatkan isi dokumen dan memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan ukuran gambar kecil tersebut untuk menampilkan isi dokumen tanpa
membukanya
•Menggunakan Pencarian cepat untuk memindahkan file berdasarkan nama file atau property file lainnya
•Mengkoordinasikan jadwal anda dengan jadwal-jadwal lainnya dalam Windows Calendar
•Menggunakan Windows Contacts untuk mengelola informasi nama dan alamat
•Sharing file yang mudah dengan user lainnya

Tampilan dan Navigasi •Antar muka yang mudah digunakan dengan jendela yang transparan, memodifikasi dirinya sendiri
berdasarkan kemampuan hardware komputer tempat diinstalasi
•Menampilkan preview tampilan jendela sekarang ketika anda menunjuk pada tombol program di taskbar
•Windows Sideshow memungkinkan menampilkan pesan pada komputer notebook yang padam yang 
dilengkapi dengan secondary display
•Kotak dialog umum yang disharing oleh semua program

Komunikasi dan Internet •Meningkatkan Internet Explorer
•Meningkatkan program email dengan filter spam built-in
•Koneksi jaringan wireless yang konsisten dan aman
•Speech recognition (pengenalan suara) yang memungkinkan anda untuk berinteraksi dengan komputer
melalui suara



Sistem Operasi Berdiri Sendiri
• Sistem operasi Macintosh  telah 

menciptakan standar dalam kemudahan 
penggunaan sistem operasi

• Versi terakhirnya adalah Mac OS X



Sistem Operasi Berdiri Sendiri

UNIX adalah sistem operasi multitasking 
yang telah dikembangkan pada awal
tahun 1970-an

Linux adalah sistem operasi sejenis
UNIX yang open-source, populer dan
bersifat multitasking



Sistem Operasi Jaringan



Sistem Operasi Tertanam
• Sistem operasi tertanam (embedded 

operating system) ditempatkan pada cip 
ROM pada perangkat mobile atau 
perangkat-perangkat elektronik



Sistem Operasi Jaringan
• Windows Server 2008 adalah pembaruan 

dari Windows 
Server 2003
Bagian dari   Windows Server 2008 family
Tersedia dalam berbagai edisi

• Sebagian besar edisi terdapat Hyper-V, teknologi
virtualisasi
– Virtualisasi adalah latihan dalam berbagi atau

mengumpulkan sumber daya komputer



Program Utilitas
• Program Utilitas (utility program) adalah 

sejenis peranti lunak sistem yang 
memungkinkan pengguna melakukan 
pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan, 
biasanya berkaitan dengan pengaturan 
komputer, perangkat-perangkatnya, atau 
program-programnya.

Perintah-perintah 
System Tool

Utilitas untuk mengelola file

Utilitas untuk menghapus file 
yang tidak diinginkan

Utilitas untuk mendefragmentasi 
disk

Utilitas untuk 
mengembalikan file backup

Utilitas untuk membuat 
backup file 



Program Utilitas
• File manager adalah 

utilitas yang 
melakukan fungsi-
fungsi yang berkaitan 
dengan manajemen 
file.
Beberapa fungsi manajemen file yang 

dapat
dilakukan :
– Memformat dan menyalin disk
– Menampilkan daftar file pada media 

penyimpanan
– Memeriksa jumlah ruang yang 

digunakan atau jumlah ruang yang 
kosong pada media penyimpanan

– Mengorganisasikan file dalam folder
– Menyalin, mengganti nama, 

menghapus, memindahkan, dan
mengurutkan file dan folder

– Membuat shorcut



Program Utilitas
• Utilitas pencarian (search utility) adalah

program yang mencoba menemukan file 
di komputer Anda berdasarkan kriteria
yang diberikan



Program Utilitas
• Image viewer adalah

utilitas yang 
memungkinkan
pengguna
menampilkan, menyalin, 
dan mencetak isi dari
file gambar.

• Uninstaller adalah
utilitas untuk
menghapus program 
dan berkas-berkas
yang berhubungan
pada file sistem.



Program Utilitas
• Disk cleanup adalah 

utilitas yang  mencari 
dan menghapus file 
yang tidak diperlukan
• File-file program 

yang didownload
• File Internet 

sementara
• File yang sudah 

dihapus
• File program yang 

tidak digunakan



Program Utilitas
• Disk defragmenter adalah utilitas yang 

menata kembali file-file dan ruang yang 
tidak terpakai pada harddisk komputer 
agar sistem operasi dapat mengakses 
data dan program yang berjalan lebih 
cepat

– Proses
Defragmentasi



Program Utilitas
• Utilitas backup 

(backup utility) 
adalah utilitas yang 
memungkinkan
pengguna menyalin
atau membuat
backup  dari file-file 
yang dipilih atau
seluruh harddisk ke
media penyimpanan
lainnya

• Utilitas restore 
mengembalikan
bentuk-bentuk file 
backup menjadi
bentuk aslinya



Program Utilitas
• Screen saver adalah

utilitas yang 
menyebabkan
perangkat layar
tampilan menampillan
layar bergerak atau
layar kosong jika tidak
ada aktivitas pada
keyboard atau mouse 
selama waktu yang 
telah ditentukan

• Personal firewall
adalah utilitas yang 
mendeteksi dan
melindungi PC dari
upaya komputer lain 
untuk masuk tanpa
seizin anda. 



Program Utilitas

Istilah virus merujuk pada program komputer yang 
berpotensi merusak, yang mempengaruhi secara negatif

Worm
Menyalin dirinya

sendiri secara
berulang-ulang

pada memori atau
melalui jaringan

Trojan horse
bersembunyi di

dalam atau
tampak seperti
program yang 

wajar

Program 
antivirus
melindungi

komputer dari
virus-virus



Program Utilitas
Tanda – Tanda Terinfeksi Virus

Pesan atau gambar yang tidak lazim
ditampilkan pada layar komputer
Suara atau permainan secara acak
yang tidak lazim
Memori yang tersisa kurang dari
yang seharusnya
Program atau file tiba-tiba hilang
Program atau file yang tidak
diketahui tiba-tiba muncul

Ukuran sebuah file berubah tanpa
penjelasan
Sebuah file rusak sebagian
Program atau file tidak bekerja
dengan baik
Properti sistem berubah
Sistem operasi berjalan lebih lambat
dari biasanya



Program Utilitas

Spyware - program yang ditempatkan pada sebuah
komputer tanpa sepengetahuan penggunanya dan

secara diam-diam mengumpulkan informasi mengenai
pengguna

• Spyware remover adalah program yang mendeteksi
dan menghapus spyware dan program-program 
sejenisnya.

Adware - program yang menampilkan iklan online 
dalam bentuk banner atau jendela pop-up pada halaman

web

• Adware remover adalah program yang mendeteksi
dan menghapus adware



Program Utilitas
• Penyaring (Filters) adalah program yang 

menghapus atau menghentikan hal-hal
tertentu agar tidak ditampilkan

Web Filter Program 
Anti-spam

Phishing 
filter

Pop-up 
blocker



Program Utilitas
• Utilitas kompresi file (file compression 

utility) menyusutkan ukuran file.
• Mengkompresi file-file akan 

menciptakan ruang-ruang kosong 
yang baru pada media penyimpanan 
dan memperbaiki kinerja sistem.

• Dua jenis kompresi file
• Lossy
• Lossless

• File terkompresi sering disebut file zip (zipped 
file). 
• Bisa didekompresi (uncompressed)



Program Utilitas
• Pemutar media (media player)

memungkinkan kita untuk menampilkan 
gambar dan animasi, mendengarkan 
audio/suara, dan menonton video pada 
komputer



Program Utilitas
• Peranti lunak disk 

burning (Disc 
burning software) 
menulis file-file 
teks, grafik, audio, 
dan video, pada CD 
atau DVD yang 
dapat direkam atau 
ditulisi ulang.



Program Utilitas
• Utilitas perawatan PC 

(personal computer 
maintenance utility) 
mengidentifikasi dan 
memperbaiki 
masalah-masalah 
sistem operasi, 
mendeteksi dan 
memperbaiki masalah 
pada disk, dan 
memiliki kemampuan  
untuk meningkatkan 
kinerja
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