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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantisa memberkati 

kami dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga kami bisa menyelesaikannya tepat 

pada waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih  kepada Dosen, teman–teman, 

dan semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada kami dalam 

menyusun dan menyelesaikan makalah ini, khususnya terima kasih kepada Bapak 

Ansar sebagai dosen mata kuliah Dasar Komputer yang membimbing dan 

mengarahkan kami dalam membuat dan menyelesaikan makalah ini.. 

 Kami membuat makalah ini, bertujuan untuk menjelaskan perkembangan software 

atau perangkat lunak komputer. Karena melihat begitu pentingnya komputer dalam 

kehidupan pada zaman sekarang ini. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat 

ini tidak terlepas dari teknologi khususnya komputer. Dalam segala bidang saat ini 

telah membutuhkan yang namanya komputer, seperti halnya pada dunia pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi atau niaga, dan untuk mengoperasikan komputer itu maka 

kita butuh yang namanya perangkat lunak. 

Selaku manusia biasa, kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih 

banyak kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Oleh karena itu kami 

membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan pembuatan makalah 

selanjutnya. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi  kita semua, 

khususnya dibidang pendidikan komputer. 

Makassar,  September 2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belekang 

Dewasa ini perkembangan dan kemajuaan teknologi informasi dan 

komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan 

memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam 

hitungan detik. Pada saat " Zaman Batu " teknologi informasi dan komunikasi 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin, kini telah menjadi kenyataan. 

Dengan teknologi yang luas ini kita harus dapat memanfaatkannya. 

Komputer merupakan alat modern yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

sehari-hari. Mulai dari mengerjakan pekerjaan kantor multimedia,bahkan 

hiburan. Dewasa ini perkembangan komputer semakin berkembang dan 

masih akan terus berkembang tanpa batas. Kita sebagai manusia mau tidak 

mau harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi khususnya bidang 

komputerisasi agar kita tidak termakan oleh alat yang kita buat sendiri. 

Komputer tidaklah ada gunanya jika komputer tidak dilengkapi dengan 

software atau perangkat lunak. Jadi di antara hardware dan software itu 

mempunyai hubungan atau saling ketergantungan. Sehingga kedua sistem 

komputer ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hardware komputer 

hanya akan berfungsi jika ada yang namanya software yang mengolah data 

yang di input dan menghasilkan informasi.  

Atas dasar itu kami mencoba membahasnya dalam bentuk makalah 

dengan harapan dapat berguna bagi orang lain khususnya bagi kami. Diantara 

teknologi informasi yang hampir disetiap tempat kita temukan adalah 

komputer. Sekarang komputer sangat berkembang pesat hampir setiap tahun 

komputer selalu mengalami perkembangan.Orang bisa menggunakan 
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komputer dimana saja dirumah, dikafe, disekolah, dan ditempat lainnya. 

Sedangkan model dan design dari komputer itu sendiri juga mengalami 

perkembangan.  
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Dulu apabila orang ingin menggunakan komputer maka hanya bisa dikantor 

atau dirumah, kalau sekarang mereka bias menggunakan komputer tersebut 

dimana saja yang mereka inginkan. 

Karena begitu pentingnya software dalam mengoprasikan komputer 

maka dalam makalah ini kami akan membahas tentang perkembangan 

software komputer. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Karena begitu banyaknya pembagian dan perkembangan software 

komputer, maka pembahasan dalam makalah ini kami batasi agar mudah 

untuk dipahami dan tidak membosankan. Materi yang di bahas dalam makalah 

ini ialah tentang sistem operasi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka masalah yang akan 

di bahas dalam makalh ini adalah: 

1. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi atau operating system 

(OS)? 

2. Bagaimana sejarah sistem operasi? 

3. Bagaimana perkembangan perangkat lunak sistem operasi? 

4. Jenis – jenis sistem operasi? 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah, maka tujuan yang 

ingin di capai pada makalah ini adalah: 

1. Memahami pengertian sistem operasi; 
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2. Mengetahui sejarah sistem operasi komputer; 

3. Memahami perkembangan perangkat lunak sistem operasi; 

4. Mengetahui jenis – jenis sistem operasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Software 

Software Komputer adalah suatu aturan-aturan atau prosedur-prosedur 

yang digunakan komputer untuk pemrosesan data yang telah diubah 

bentuknya ke dalam suatu program. Perangkat lunak dapat juga dikatakan 

sebagai 'penterjemah' perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer 

untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Software disebut 

dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang 

dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. perangkat 

lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, 

maupun dokumen serta arsip lainnya.  

Kebanyakan masyarakat saat ini membagi komputer menjadi dua 

bagian . Bagian pertama adalah hardware yang merupakan perangkat fisik 

yang ada di dalam komputer. Dan bagian yang kedua adalah software 

komputer, yang memberitahukan hardware mengenai apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana melakukannya. Apabila diibaratkan bahwa 

komputer adalah makhluk hidup, maka hardware adalah tubuhnya seperti 

mata untuk melihat, paru-paru untuk bernapas dan bagian tubuh lainnya, 

sedangkan perangkat lunak atau software diibaratkan sebagai kepintarannya, 

seperti memproses gambar yang dilihat mata, memerintahkan tangan untuk 

mengangkat objek, dan memaksa tubuh untuk menarik nafas dengan 

menggunakan paru-paru. 
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Hardware Komputer, menjadi bagian dari mesin, dan hanya mengerti 

dua konsep dasar yaitu menyala (on) dan mati (off), konsep on dan off 

tersebut dinamakan binary. Software komputer dikembangkan agar binary 

dapat menjadi jalan untuk memberitahukan komputer hardware dalam 

melakukan tugasnya.  
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2.2 Evolusi Perangkat Lunak 

1. Era Pioner 

Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan 

kabel ke antar bagian dalam komputer, gambar berikut memperlihatkan orang 

yang sedang menggunakan komputer. Cara lain dalam mengakses komputer 

adalah menggunakan punched card yaitu kartu yang di lubangi. Penggunaan 

komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk 

sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan 

satu kesatuan dengan perangkat kerasnya.  

2. Era Stabil 

Pada era stabil penggunaan komputer sudah banyak di gunakan, tidak 

hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan 

industri / perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah 

perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi, dari ini perangkat lunak 

mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak 

yang di jalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti 

banyak proses yang di lakukan secara serempak (multi tasking). Sebuah 

perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna (multi user) secara 

cepat/langsung (real time). Pada era ini mulai di kenal sistem basis data, yang 

memisahkan antara program (pemroses) dengan data (yang di proses). 

3. Era Mikro 
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Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, 

perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. 

Perangkat lunak dapat di bedakan menjadi perangkat lunak sistem yang 

bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang di gunakan 

secara langsung oleh penggunannya untuk keperluan tertentu. Automatisasi 

yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan 

buatan. 
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4. Era Modern 

Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya 

pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer 

genggampun telah di lengkapi dengan perangkat lunak yang dapat di 

sinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti 

telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC dan microwave, telah di tanamkan 

perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi 

adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat 

saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan 

segelentir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang, dengan 

beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam 

perancangannya. Tingkat kecerdasan yang di tunjukkan oleh perangkat lunak 

pun semakin meningkat, selain permasalahan teknis, perangkat lunak 

sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. 
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2.3 Kategori Perangkat Lunak 

Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa 

adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan 

berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya, yang 

disebut dengan dengan perangkat lunak (software) di dalam sirkuit komputer. 

Perangkat lunak dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu : 
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1. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System), yaitu program yang 

ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem 

komputer.  contoh sistem operasi : DOS, Unix, Windows 95, IMB OS/2, Apple’s 

System 7. 

2. Perangkat lunak bahasa (Language Software), yaitu program yang 

digunakan untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam 

bahasa pemograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh 

komputer.  contoh bahasa pemrograman di antaranya : BASIC, COBOL, Pascal, C++, 

FORTRAN. 

3. Perangkat lunak aplikasi (Application Software), yaitu program yang ditulis 

dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan aplikasi 

tertentu. contoh Utilty adalah Norton Utility. 

Hubungan antara hardware, software dan User 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Operating System 

Sistem operasi (OS) merupakan program yang ditulis untuk 

mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer serta 

bertanggung jawab, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua operasi 

kegiatan secara efisien dan efektif.  

Application Software

User

Language Software

Operating System

Hardware
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3.2 Sejarah Sistem Operasi 

1. Generasi Pertama (1945-1955) 

Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi 

elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik, hal itu disebabkan 

kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah 

untuk membuat kecerobohan, kekeliruan bahkan kesalahan. Pada generasi ini 

belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus 

dikerjakan secara langsung. 
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2. Generasi Kedua (1955-1965) 

Generasi kedua memperkenalkan Batch Processing System, yaitu Job 

yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan.Pada 

generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa 

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

IBSYS. 
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3. 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 sekali gus) dan multi-

programming (melayani banyak program sekaligus). 

 

4. Generasi Keempat (Pasca 1980an)  

Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer 

dimana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling 

terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini para pengguna juga telah 

dinyamankan dengan Graphical User Interface yaitu antar-muka komputer 

yang berbasis grafis yang sangat nyaman, pada masa ini juga dimulai era 

komputasi tersebar dimana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu 

titik, tetapi dipecah dibanyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih 

baik. 

 

3.3 Perkembangan Perangkat lunak Operating System 

 1954, Sistem Operasi yang Pertama Kali 

Sistem operasi (OS) pertama kali dikembangkan pada sekitar tahun 

1954 di General Motor Research Laboratories untuk digunakan pada komputer 

IBM 701 kemudian pada tahun 1955 bekerja sama dengan North American 

Aviation menulis operating sistem untuk komputer IBM 704.  
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OS yang dibuat antara tahun 1950 – 1960 terbatas penggunaannya yaitu hanya 

dapat digunakan untuk aplikasi pengolahan data secara sequential (urut) atau 

batch saja dan biasanya dirancang untuk satu komputer saja. 

  1960, Sistem Operasi untuk Komputer Mini yang Pertama Kali. 
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Pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 bersamaan dengan 

diproduksinya komputer mini. Sebelum tahun ini OS digunakan untuk 

komputer besar (mainframe). Pada bulan April 1964, IBM meperkenalkan OS 

yang disebut dengan OS/360 untuk semua seri komputer System 360. 

 1969, UNIX  

Pada tahun 1969, Ken Thompson dari Bell Laboratories menulis suatu 

OS yang disebut dengan UNIX yang diterapkan pada komputer PDP-7. Tahun 

1973, UNIX dikembangkan dengan cara ditulis ulang dengan bahasa C 

sehingga merupakan OS pertama yang ditulis dengan high level language. 

UNIX pertama kali diterapkan di mini komputer dan mainframe komputer 

tetapi sekarang telah banyak digunakan di micro komputer. 

 1970, CP/M 

CP/M (Control Program/Microprocessor) dibuat oleh perusahaan 

Digital Research. Pada tahun 1976 diperbaiki dan lebih ditingkatkan dengan 

nama CP/M-80 dan karena popularitasnya dianggap standar untuk komputer 

mikro. Versi lain dari OS ini adalah CP/M-86, CP/M-PLUS, Personal CP/M, 

Concurent CP/M, MP/M, MP/M-86 dan PC/NET. 

 1980, MS-DOS  

MS-DOS (MicroSoft-Disk Operating System) dibuat oleh Microsoft 

Corporation di Bellevue Washington. Sejak IBM memilih MS-DOS untuk 

diterapkan pada IBM PC kemudian diberi nama IBM PC-DOS. OS lain yang 

dikembangkan diantaranya XENIX yang sebenarnya adalah UNIX versi 

Microsoft. 
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 1987, IBM OS/2 

IBM OS/2 (International Business Machine Operating System/2) dibuat 

untuk mengatasi kekurangan dari MS-DOS dan IBM PC-DOS. OS ini dapat 
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mengalamati memori diatas batas 640 Kilobyte. Selain itu dapat digunakan 

untuk network dengan dihubungkan pada beberapa host komputer. 

 1983, WINDOWS 

Windows menerapkan Graphical User Interface (GUI) dalam 

pelaksanaannya yang pertama kali dikembangkan oleh Xerox tahun 1970 pada 

pusat pengembangan Palo Alto Research. Microsoft sebagai pemilik merek 

dagang Windows mulai mengembangkan program ini tahun 1983. Versi 

pertama dari Windows (1.01) dirilis tahun 1985, lalu pada tahun 1987 merilis 

Windows versi 2, Windows 3.0, Windows 3.1 (1992), Windows 95 dan 

sebagainya. 

 

 

 1991, LINUX 

Linux sangat mirip dengan sistem-sistem UNIX, hal ini dikarenakan 

kompatibilitas dengan UNIX merupakan tujuan utama desain dari proyek 

Linux. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1991, ketika mahasiswa 

Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk 

prosesor 80386, prosesor 32-bit pertama dalam kumpulan CPU intel yang 

cocok untuk PC. Pada awal perkembangannya, source code Linux disediakan 

secara bebas melalui Internet. Hasilnya, sejarah Linux merupakan kolaborasi 

banyak user dari seluruh dunia, semuanya dilakukan secara eksklusif melalui 

Internet.  

3.4 Jenis – jenis Perangkat Lunak Operating System 

1. DOS 

Sistem Operasi DOS adalah DOS (Disk Operating System ) merupakan 

salah satu software yang termasuk dalam golongan system operasi.  
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Disk Operating System dipakai pada media penyimpan disk, baik disket 

maupun harddisk. 
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Sistem operasi PC DOS ( Personnal Computer Disk Operating System) 

ini ditujukan untuk pemakaian mikrokomputer IBM (IBM PC). Yang pada 

mulanya di tahun 1980, tim Petterson membuat opearting system membuat 

operating system untuk  Seatle Computer Product yang membutuhkan S-100 

system dengan mempergunakan INTEL 8086. Operating system tersebut 

dinamakan QDOS (Quick and Dirty Operating System ). Pada akhir tahun 

1980, QDOS dikembangkan dan diberi nama 86-DOS (DOS untuk 8086).  

Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah  : 

 

1) DOS 1.0 

Versi ini merupakan versi DOS paling awal. Kemunculan versi ini 

dihubungkan dengan kemunculan IBM PC. Versi ini sangat 

sederhana dan kemampuannya terbatas.Versi ini tidak dipaka lagi 

karena tidak dapat lagi mendukung perkembangan software yang 

ada. 

2) DOS 2.0 

Dikeluarkan pada bulan maret 1983 bersama munculnya IBM 

PC/XT. Karena versi mempunyai beberapa kesalahan program maka 

diperbaiki dengan versi 2.10. 

3) DOS 3.0 

Yang dimaksud dengan DOS 3.0 adalah PC-DOS 3.0 dan MS-DOS 

3.05 yang merupakan DOS yang dikeluarkan untuk mendukung 

computer baru waktu itu yang disebut computer AT (advanced 

Technology). Versi ini mendukung pemakaian disk drive dengan 

kapasitas 1.2 megabyte dan pemakaian RAMDisk (VDISK) dengan 

menggunakan extended memory yang tidak dapat dipakai langsung 

oleh DOS versi ini. 
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4) DOS 3.1 
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Diluncurkan pada bulan maret 1985 Kelebihan DOS ini adanya 

dukungan terhadap system network computer. 

5) DOS 3.2 

PC DOS 3.2 dikeluarkan bersamaan dengan diluncurkannya 

computer laptop. Versi mampu memanfaatkan disk drive dengan 

ukuran 3.5 inci ukuran 720 kilobyte yang biasanya dipakai pada 

computer laptop. 

6) DOS 3.3 

IBM pada tahun 1987 mengeluarkan versi DOS 3.3 Kemampuan 

DOS 3.3 yang ditambahkan dari DOS sebelumnya adalah 

kemampuan memakai harddisk sebanyak 32 megabyte per logical 

drive (1 drive logika) 

7) DOS 4.0 

Mempunyai 3 versi DOS yaitu PC-DOS 4.0, PC-DOS 4.01 dan MS-

DOS 4.01. PC DOS 4.0 merupakan versi pertama yang dikeluarkan  

pada bulan juli 1988, karena DOS ini banyak kesalhan maka 

dikeluatkan PC-DOS 4.01. Versi DOS 4.0 mempunyai fasilitas Shell 

dari DOS untuk mengontrol kerja computer dengan system menu. 

8) DOS 5.0 

Diluncurkan pada tahun 1991 dengan fasilitas baru seperti MIRROR, 

UNDELETTE dan UNFORMAT. 

9) DOS 6.0 

Diluncurkan pada bulan maret 1993. Ditambahkan beberapa utility 

baru dan penambahan perintah-perintah konfigurasi system dan 

batch file. 
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2. Windows 

Sistem operasi windows pertama kali diperkenalkan tahun 1985. 

Semulanya sistem operasi windows ini diperkenalkan dengan nama  Interface 

Manager. Pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik . Ini 

terjadi hingga diperkenalkan sistem operasi windows versi 3.0 pada bulan mei 

1990. 

Beberapa keunggulan windows : 

1) Tampilan grafik yang lebih menarik karena berbasiskan Graphical 

User interface (GUI) 

2) Adanya standarisasi proses artinya pemakai akan lebih mudah 

menggunakannya tanpa perlu menghafal. 

3) Kemudahan proses artinya dengan memakai sistem operasi ini suatu 

data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi 

ke aplikasi lainnya dengan mudah. 

4) Investasi yang menarik, artinya semaikin banyak produk software 

yang mendukung sistem operasi ini. 

5) fasilitas multithreading dan pre-emptive multitasking sehingga 

kinerja multitasking lebih reponsif. Dengan fasilitas ini beberapa 

program dapat dijalankan secara bersamaan 

6) Dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan 

mengunakan modem 

7) Didukung oleh standar industri Plug and Playyang dapat membantu 

guna menghindari kesulitan pada saat menambah perangkat keras 

baru. 

3. MAC OS  

Mac OS X adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac OS untuk 

komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 

2001 dan populer di kalangan pengguna. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://id.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://id.wikipedia.org/wiki/2001
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Karakter "X" adalah nomor Romawi yang berarti sepuluh, di mana 

versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti 

Mac OS 8 dan Mac OS 9. Beberapa orang membacanya sebagai huruf "X" 

yang terdengar seperti "eks". Salah satu alasan mengapa mereka menafsir 

sedemikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang 

berbasis Unix dengan akhiran "x" (misalnya AIX, IRIX, Linux, Minix, Ultrix, 

Xenix). 

Mac OS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya versi 

Server ini mirip dengan versi standardnya, dengan perbedaan bahwa versi 

Server mencakup piranti lunak untuk keperluan manajemen dan administrasi 

workgroup dalam komputer berskala besar. Contoh fitur tambahan yang 

tersedia untuk versi ini adalah piranti lunak untuk menjalankan fungsi-fungsi 

seperti SMTP, SMB, LDAP dan DNS. Selain itu cara melisensinya juga 

berbeda. 

Mac OS X adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD 

sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa Mac OS X termasuk dalam 

keluarga Unix. Hal yang menarik dari OS ini adalah keindahan tampilannya 

sehingga menjadikannya panutan bagi pengembang desktop lain. 

4. OS/2 

Sistem operasi ini merupakan kelanjutan dari PC Dos dan Ms Dos yang 

dibuat untuk keluarga komputer PS/2. 

5. UNIX 

UNIX adalah nama system operasi yang dapat diterapkan pada berbagai 

jenis mesin. Sistem operasi UNIX ini diperkenalkan pertama kali oleh AT&T 

Bell Laboratory untuk pemakaian komputer dalam bentuk jaringan khusus. 

Sistem operasi ini dulunya hanya dipergunakan untuk komputer – 

komputer besar tetapi AT & T Bell Laboratory menggunakan pada PC 

(Personal Computer). Sistem operasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman C.  

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac_OS_8&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac_OS_9&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Unix
http://id.wikipedia.org/wiki/AIX
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=IRIX&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Minix
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrix&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Xenix
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac_OS_X_Server&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SMB&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://id.wikipedia.org/wiki/DNS
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernel_BSD&action=edit&redlink=1
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Beberapa sifat dan keistimewaan UNIX : 

1) Portabilitas, Sistem UNIX mudah diadaptasikan ke system 

komputer yang lain 

2) Multiuser, Sejumlah pemakai (user) dapat menggunakan istem 

secara bersamaan dan berbagi sumber seperti penggunaa  printer, 

disk, dll. 

3) Multitasking, Kemampuan system operasi yang memungkinkan 

seseorang dapat melaksanakan beberapa tugas pada saat yang 

bersamaan. 

4) Sistem File Hirarkikal, Pengorganisasian informasi atau data dalam 

bentuk yang mudah untuk diingat dan diakses 

Kelemahan system UNIX 

1) Visualisasinya tidak menarik 

2) memory yang digunakan besar 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan  

1. Sistem operasi (OS) merupakan program yang ditulis untuk 

mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer serta 

bertanggung jawab, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua operasi 

kegiatan secara efisien dan efektif.  

2. Sejarah Sistem Operasi 

- Generasi Pertama (1945-1955), pada masa ini kemampuan komputer 

masih sangat terbatas, dan sistem operasi yang digunakan masih sering 

melakukan kesalahan. 

- Generasi Kedua (1955-1965), Pada generasi ini sistem komputer belum 

dilengkapi sistem 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 menjadi multi-user (di gunakan banyak 

pengguna sekali gus) dan multi-programming (melayani banyak 

program sekaligus). 

- Generasi Keempat (Pasca 1980an), Pada masa ini sistem komputer 

telah bersifat canggih dan dapat menjalankan banyak perintah dari 

pengunanya, sehingga sangat memudahkan penggunanya. 

3. Perkembangan Perangkat lunak Operating System 

Perkembangan perangkat lunak sistem operasi dari zaman ke zaman selalu 

menjadi lebih baik dan lebih canggih dan mempunyai multi fungsi yang 

sangat memudahkan penggunanya. 
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4. Jenis – jenis Perangkat Lunak Operating System 

1). DOS 

Beberapa produk DOS, adalah  : 

DOS 1.0, DOS 2.0, DOS 3.0, DOS 3.1, DOS 3.2, DOS 3.3, DOS 

4.0, DOS 5.0 dan DOS 6.0 

2). Windows 

3). MAC OS  

4). OS/2 

5). UNIX 

 

4.2 Saran 

 Semua sistem operasi komputer memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing – masing, serta ada juga sistem operasi yang mesti didukung oleh jenis 

komputer yang sesuai, jadi dalam menggunakan sistem operasi sebaiknya anda 

gunakan sistem operasi yang sesuai dengan komputer yang anda miliki, agar tidak 

terjadi masalah dengan komputer anda. 
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