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BAB I 

TEKNOLOGI PERKEMBANGAN KOMPUTER 

 

PENDAHULUAN  

Komputer sangat unggul karena memiliki kemampuan untuk mengolah 

informasi dengan kecepatan yang sangat mengagumkan, konsisten, reliabilitas, 

akurasi yang tepat, kemampuan yang besar untuk menyimpan data dan informasi, 

dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan komputer lain baik dalam wilayah 

lokal (LAN)  maupun internasional (Internet) 

Komputer tahu tugasnya bila diberikan perintah yang memberi tahukan 

komputer apa yang harus dilakukan, sebelum melakukan tugas tertentu program 

komputer memastikan bahwa tugas tersebut telah tersimpan dimemori, setelah 

program tersimpan dimemori, maka komputer dapat mulai beroperasi dengan 

mengeksekusi perintah program secara berurutan sehingga akan menghasilkan 

informasi yang kita butuhkan. 

Di jaman yang serba canggih seperti saat ini, komputer memegang peranan 

yang sangat penting guna memudahkan tugas dan pekerjaan manusia dalam 

kehidupannya sehari hari. Tahukah anda proses perkembangan komputer dari saat 

awal komputer yang pertama di ciptakan oleh manusia hingga mencapai tahap 

yang secanggih seperti sekarang ini? 

 Persoalan hitung menghitung sudah di kenal oleh bangsa yang hidup beribu ribu 

tahun sebelum masehi, hanya saja cara mereka berhitung berbeda dengan cara kita 

yang sekarang ini. Perhitungan yang mereka lakukan masih sangat sederhana 

sekali, hal ini sesuai dengan kebudayaan mereka yang masih primitive. Misalnya, 

seorang kepala suku selalu mengantongi kerikil kecil yang jumlahnya sama 

dengan anggota koloninya, dan ketika sore tiba kepala suku itu akan meghitung 

anggotanya, apakah sesuai dngan kerikil yang di kantonginya atau tidak, hal ini di 

lakukan agar tidak ada anggota kelompoknya yang hilang. Jadi secara tidak 
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langsung kepala suku tersebut sudah melakukan hitung menghitung, walau 

dengan cara yang sangat sederhana. 

a. Selanjutnya perkembangan alat hitung menghitung ini kita mulai dengan di 

kenalnya sejenis alat hitung yang di namakan Abacus (sempoa) di China, kira 

kira pada tahun 5000 sebelum masehi. Alat ini kemudian di kenal oleh orang-

orang Timur Tengah dan bahkan sampai ke Eropa. Sampai sekarangpun alat 

ini masih bisa kita jumpai di sekitar kita, 

 

Gambar. ABACUS 

 

b. Pada tahun 1617 John Napiar dari Scothlandia menamukan cara menghitung 

dengan menggunakan table bujur sangkar yang terdiri dari 9 X 9 kolom 

masing-masing berisikan angka 1 sampai 9 yang di kenal dengan nama 

NAPIER‘S BONES 

 

Gambar. John Napier dan NAPIER’S BONES 

 

c. Pada tahun 1621 di temukan Slide Rule yang merupakan arah maju pada alat 

mekanis. 
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Gambar. Slide Rule 

 

d. Tahun 1942, seorang ahli matematika bernama Blaise Pascal menciptakan 

mesin hitung mekanis yang mengunakan roda gigi yang mempunyai angka 0 

sampai 9. Mesin ini di beri nama PASCAL‘S ARITHMATIC MACHINE. 

Cara penggunaanya adalah dengan memutar tuasnya, maka angka yang paling 

kiri (satuan) akan bergerak searah jarum jam dan berputar dari angka 0 

menjadi 1, dan ketika sampai pada angka 9 maka secara otomatis angka 

sebelahnya (puluhan) akan berputar dari 0 menjadi 1 juga, dan seterusnya, 

sedangkan angka satuan tadi kembali ke angka 0, prinsip kerja seperti ini 

sama seperti dengan spidometer, 

 

Gambar. PASCAL’S ARITHMATIC MACHINE 

 

e. Pada tahun 1674 Gottfried Wilhem  Von Lebiniz, Seorang ilmuan dari 

Jerman menciptakan mesin hitung yang dapat melakukan operasi perkalian 

dan pembagian. Alat ini di kenal dengan nama LEIBNITZ CALCULATION 

MACHINE. 
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Gambar. LEIBNITZ CALCULATION MACHINE 

 

f. Mesin hitung mekanik arithometer sudah bisa melakukan 4 operasi aritmatika 

dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian), di ciptakan oleh 

charless xavier thomas de colmar pada tahun 1820. 

 

Gambar. ARITHOMETER 

 

g. Tahun 1822 seorang Prancis yang bernama Charles Babbage berhasil 

menciptakan suatu jenis mesin hitung yang kemudian di beri nama 

BABBAGE CALCULATION MACHINE (Difference Engine). Mesin yang 

di ciptakan Babbage ini telah menggunakan konsep  yang ada pada komputer 

saat ini. Mesin ini juga mengenal semacam storage untuk menyimpan data. 

Mesin ini juga sudah sanggup melakukan perhitungan sederhana dalam 

Trigonometri dan logaritma secara otomatis. Karena mesin ini memiliki suatu 

storage maka mesin ini dapat menyimpan data atau hasil dari perkalian suatu 

operasi yang akan di lakukan pada operasi perkalian berikutnya. Difference 

engine dianggap sebagai cikal bakal komputer masa kini, karena mampu 
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memecahkan persamaan diferensial, dapat menyimpan program sekaligus 

mencetak hasilnya secara otomatis, alat ini dihidupkan oleh mesin uap 

sebesar lokomotif, 

 

Gambar. Difference Engine 

 

h. Tahun 1890 Herman Hollerith dari biro sensus Amerika Serikat menciptakan 

mesin Punch Card sebagai media datanya. Penemuan Punch Card ini adalah 

penemuan yang sangat gemilang dalam dunia komputer, sehingga Herman 

Hollerith ini di juluki sebagai Bapak Komputer modern. 

 

Gambar. Punch Card 

 

i. Tahun 1944 Howard Aiken dari Harverd University yang bekerja sama 

dengan IBM (International Busness Machines) berhasil membuat mesin 

komputer yang dapat mengerjakan serentetan operasi aritmatika secara 
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otomatis, mesin ini di namakan MARK-I. MARK I adalah komputer pertama 

yang di buat oleh manusia. 

 

Gamabar. MARK-1 

 

j. Presper dan John W. Muchely dari University of Pensylvania merancang 

sebuah mesin komputer elektronik yang di beri nama ENIAC (Elektonic 

Numerical Integer and Calculator). Mesin yang melakuakn operasi dengan 

cara elektronik ini selesai pada tahun 1945, kemudian ke dua orang ini juga 

berusaha mengembangkan mesin komputer yang menggunakan angka angka 

angka Biner (Binary Number) dalam operasi aritmatikanya. Mesin yang 

menggunakan angka angka biner ini dinamakan EDVAC. EDVAC selesai di 

buat pada tahun 1952. Pada tahun yang sama di Eropa juga menemukan 

komputer yang sejenis dan di namakan dengan EDSAC oleh Uneversity of 

Cambridge. 

 

k. UNIVAC 1 merupakan komputer pertama yang di jual dan di perdagangkan 

oleh Remington Rand pada tahun 1949. Komputer ini di buat oleh Eckert 

Maughly Komputer Company pada tahun 1946, untuk masa kurang lebih satu 

tahun komputer jenis ini sangat terkenal. 

 

l. Pada tahun 1953 komputer produksi IBM muncul seperti IBM-701, lalu 

setahun kemudian (tahun 1954 IBM menngeluarkan produk baru seperti IBM 

-665 
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. 

Gambar. IBM-701 

 

 Saat ini telah muncul banyak pabrik yang memproduksi Komputer, baik di 

daratan Eropa, Amerika, Jepang dan masih banyak lagi di negara Negara yang 

maju dan berkembang yang telah sanggup membuat merek komputer dan 

bermacam macam kegunaanya seperti IBM, RADIO SHACK, UNIVAC, TEXAS 

INSTRUMENT, NEWLWT PACKARD, NEC, APPLE, COMMODORE, 

CROMENCO, dan masih banyak lagi 

 

Generasi Komputer 

Dari masa ke masa selalu saja manusia menemukan sesuatu yang baru dan 

lebih baik, begitu juga dengan perkembangan komputer, kemajuan yang telah di 

capai telah merubah bentuk dan efisiensi kinerja komputer tersebut.Dalam 

perkembanganya, komputer terbagi menjadi 4 generasi sebagai berikut: 

 

1. Perkembangan Komputer Generasi Pertama (1945-1956) 

Pada tahap pertama ini, perkembangan komputer mendapatkan faktor 

dorongan positif dari meletusnya perang dunia ke-dua. Dengan kata lain, pihak 

militer yang berperang sadar betul bahwa dengan mengadakan riset terhadap 

komputer maka akan mendatangkan kemajuan teknologi untuk suatu kemenangan 

perperangan. Mereka sadar betul dengan kemampuan potensial yang dimiliki oleh 

komputer. Oleh karena itu, pada masa itu banyak tersedia dana yang sengat 

berlimpah untuk penelitian perkembangan komputer. 

Dampak dari tersedianya dana yang melimpah ini sangat signifikan, hal ini 

terlihat dengan ditemukannya jenis komputer yang diberi nama ―K3″ untuk 
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mendesain pesawat dan peluru kendali, oleh Konrad Zuse pada tahun 1941 

seorang ilmuwan Jerman. Kemudian tak mau kalah ilmuwan Inggris pada  tahun 

1943 dengan tujuan untuk mengalahkan Jerman, berhasil menemukan mesin 

komputer yang diberi nama Colossus yang didesain untuk memecahkan kode-

kode sandi dari tentara Jerman. Colossus inilah merupakan salah satu alat penting 

yang menjadi modal kemenangan Sekutu atas Jerman pada perang dunia II. 

Namun sayangnya lahirnya Colossus tidak berpengaruh besar terhadap 

perkembangan dunia komuputer waktu itu, hal ini disebabkan oleh sifat 

karakterisitik dari Colossus itu sendiri yang bersifat tidak ―komputer serba-guna‖ 

(general purpose komputer) yang dimana hanya dirancang untuk memecahkan 

kode-kode rahasia Jerman dan kerahasian keberadaannya dijaga hampir satu 

dekade  karena alasan  keamanan untuk mencegah meletusnya perang kembali. 

Dari pihak Amerika terus melakukan penelitian komputer untuk terus tetap 

berkembang. Pada tahun 1900 s.d 1973, seorang insinyur dari Harvard Howard H. 

Aiken dengan bekerja sama dengan IBM berhasil menciptakan kalkulator 

elektronik dengan panjang setengah lapangan bola kaki dan mempunyai panjang 

kabel total 500 mil untuk proyek US Navy yang diberi nama Mark I. Setelah 

Mark I lahir, kemudian tercipta komputer yang bersifat serba guna (general 

purpose komputer) yang dibuat oleh John Presper Eckert (1919-1995) dan John 

W.Mauchly (1907-1980) yang diberi nama ENIAC. ENIAC berhasil dibuat 

dengan prakarsa kerja-sama Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. 

ENIAC sendiri merupakan kepanjangan dari Electronic Numerical Integrator and 

Komputer. ENIAC dapat bekerja dengan kecepatan 1000 kali lebih cepat 

dibandingkan dengan Mark I.  

Walaupun Colossus tidak boleh disentuh, beberapa penelitian tidak berhenti 

sampai disitu! Diawali pada pertengahan tahun 1940,  tim University of 

Pennsylvania dan John von Neumann (1903-1957) memiliki konsep besar untuk 

memproduksi komputer dengan kapasitas yang dapat digunakan dalam 40 tahun 

ke-depan! Dari kerja-sama tim ini terciptalah pada akhir tahun 1945, komputer 

yang diberi nama Electronic Discrete Variable Automatic Komputer (EDVAC). 

Inti besar dari nilai potensial keberhasilan dari EDVAC adalah adanya unit 
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pemrosesan sentral (CPU). Hal ini membuat komputer dapat dikontrol dan 

dikendalikan dengan sumber tunggal. Selain itu EDVAC memiliki memori untuk 

menampung program ataupun data. Sehingga hal ini memungkinkan komputer 

untuk dapat berhenti pada suatu waktu tertentu dan kemudian dapat dapat diatur 

untuk dapat melanjutkannya kembali. EDVAC mendorong tumbuhnya industri 

komputer komersial, oleh karena itu tak heran  pada tahun 1951, lahirlah merek 

UNIVAC I (Universal Automatic Komputer I) menjadi komputer komersial 

pertama yang memanfaatkan prinsip kerja EDVAC, yang dilakukan oleh 

Remington Rand.  

Dari uraian diatas terlihat bahwa perkembangan komputer generasi pertama 

umumnya dirancang untuk mengerjakan suatu tugas spesifik tertentu dimana hal 

ini dicirikan dengan adanya program kode-biner yang sangat berbeda (machine 

language). Hal ini membuat sistem kerja generasi komputer pertama sangat 

dibatasi. Kemudian komputer dari generasi pertama  masih menggunakan tube 

vakum (sehingga membuat ukuran komputer sangatlah besar) dan untuk 

penyimpanan datanya menggunakan silinder magnetik. 

CIRI KOMPUTER GENERASI PERTAMA (1945-1956) 

- Hanya bisa mengunakan bahasa mesin 

- Komputer sulit di program 

- Kecepatan terbatas 

- Komponen utama prosesor adalah tabung hampa 

- Ukurannya sangat besar 

- Menggunakan magnetik drum sebagai media penyimpana data. 

 

2. Perkembangan  Komputer Generasi Kedua (1956-1963) 

Pada tahap ini sangat dipengaruhi dengan adanya penemuan transistor 

pada tahun 1948. Dengan adanya penemuan transistor ini sangat mempengaruhi 

untuk menggantikan fungsi tube vakum dalam televisi, radio, dan tentunya pada 

komputer. Secara resmi transistor mulai digunakan di dalam komputer sejak tahun 

1956. Hal ini sangat mempengaruhi dari hasil ukuran sebuah komputer 

dibandingkan jika masih menggunakan tube vakum. Pengecilan ukuran komputer 
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semakin dipercepat dengan adanya penemuan lainnya seperti perkembangan dan 

pengembangan memori inti magnetik. Beberapa produk yang menggunakan 

teknologi ini adalah komputer produksi IBM dengan skema peluncuran bertahap 

seperti Strecth dan tak mau kalah Sprery-Rand membuat komputer bernama 

LARC dll. Perkembangan komputer dengan tujuan komersial semakin terlihat di 

tahun 1960, dengan ditandainya suksesnya bermunculan komputer untuk di 

bidang bisnis, pemerintahan dan pendidikan. Pada saat itu juga bermunculan 

aksesoris pendukung seperti printer, disket, program dll.  

Perkembangan yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya juga turut 

mendukung untuk lahirnya bahasa pemograman yang dapat dipelajari seperti 

FormulaTranslator (FORTRAN) dan Common Business-Oriented Language 

(COBOL). Industi komputer mulai berkembang pesat pada masa perkembangan 

komputer generasi ke-dua. Selain itu pada masa ini juga merupakan awal untuk 

munculnya bidang kerja baru seperti ahli sistem komputer, programer (ahli 

program) dan analisis data. 

CIRI KOMPUTER GENERASI KEDUA 

- Lebih kecil, lebih cepat, dan lebih tahan lama. 

- Komponen utama prosesor : transistor 

- Bhasa mesin diganti dengan bahasa assembly. 

- Telah dilengkapi dengan perangkat tambahan : printer, tape, stroge, memory, 

sistem operasi dan program yang dapat disimpan. 

 

3. Perkembangan Komputer Generasi Ketiga (1964-1971) 

Inti dari pada tahap generasi ke-tiga adalah pada tahun 1958 ditemukannya 

IC (Intergrated Circuit). Penemuan IC dilatarbelakangi oleh tidak puasnya pada 

kerja transistor dimana ketika digunakan didalam komputer akan menghasilkan 

panas yang sangat besar sehingga dapat merusak komponen yang lainnya. IC 

terbuat dari quarsa rock (batu quarsa) yang ditemukan oleh seorang ilmuwan ahli 

instrument dari Texas, Jack Kilby. Hal ini-pulalah yang mendorong penemuan-

penemuan penting sehingga suatu chip dapat mewakili beberapa komponen yang 
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dibutuhkan oleh komputer. Akibatnya komputer terlihat lebih bersahabat dan 

nyaman ketika digunakan karena ukurannya yang semakin mengecil. 

 

 

Gambar. IC Pertama    Gambar. IC masa kini 

 

CIRI KOMPUTER GENERASI KETIGA (1964-1971) 

- Komponen utama prosesor : IC 

- Sudah menggunakan bahasa pemograman tingkat rendah 

- System operasi menjadi semakin efektif. 

 

4. Perkembangan Komputer Generasi Keempat (1971-Sekarang) 

Untuk perkembangan komputer pada generasi ini mungkin sudah dapat 

disekitar lingkungan kita. Penemuan IC yang spektakuler sebelumnya membuat 

perkembangan dunia komputer berkembang dengan pesat. Hal ini dengan ditandai 

ditemukan komponen yang lebih unggul dibandingkan IC beserta turunannya. 

Komponen yang dimaksud adalah seperti dengan berhasil diproduksinya suatu 

komponen yang dapat mewakilki beberapa komponen (kapasistanya lebih unggul 

dari pada IC) yaitu Large Scale Integration (LSI) dimana dapat memuat ratusan 

komponen dalam hanya sebuah chip. Tak selang berapa lama (1980) kemudian 

juga ditemukan produk turunannya yaitu 1980-an, Very Large Scale Integration 

(VLSI) yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat memuat ribuan 

komponen hanya dalam sebuah chip tunggal. Dan mungkin Ultra-Large Scale 

Integration (ULSI) yang memiliki kemampuan yang lebih luar bisaa untuk dapat 

 meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Dengan adanya penemuan diatas 

diharapkan akan berdampak pada penekanan biaya pembuatan komputer sehingga 
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harga komputer-pun akan semakin lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat 

tingkat menengah ke bawah. Salah satu contoh produk dipasaran yang mungkin 

sering pernah kita dengar sampai sekarang adalah Chip Intel 4004 yang dibuat 

pada pertengahan tahun 1971. Hal ini lah awal mulanya komputer dibuat dan 

disain untuk keperluan komersial yang dapat terjangkau untuk semua pihak.chip 

intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971, merupakan sebuah IC yang 

menempatkan seluruh komponen sebuah komputer (CPU, memory, dan control 

input-output) kedalam sebuah chip. 

 

Gambar. Chip 

Pada tahun 1981 IBM memperkenalkan personal komputer (PC) untuk 

digunakan dirumah dan disekolah. 

 

Gmabar. PC 

 

CIRI KOMPUTER GENERASI KEEMPAT (1971-SEKARANG) 

- Komponen utama prosesor : mikroprosesor 

- Sudah mengunakan bahasa pemograman ingkat tinggi dan graphical user 

interface (GUI) 

- Sistem operasi semakin mudah digunakan 

- Mulai dilengkapi dengan perangkat audio/vidio 

- Ukuran menjadi semakin kecil. 
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5. Perkembangan Komputer Generasi Kelima (Future) 

Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap 

ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah 

komputer fiksi HAL9000 dari novel karya Arthur  C. Clarke berjudul 2001: Space 

Odyssey. HAL9000 menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah 

komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), 

HAL9000 dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percapakan dengan 

manusia,menggunakan masukan visual,dan belajar dari pengalamannya sendiri.  

Walaupun mungkin realisasi HAL9000 masih jauh dari kenyataan,banyak 

fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud.Beberapa komputer dapat 

menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia.Kemampuan 

untuk menterjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin.Fasilitas ini tampak 

sederhana.Namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga 

ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada 

konteks dan pengertian daripada sekedar menterjemahkan kata-kata secara 

langsung.   Banyak kemajuan di bidang disain komputer dan teknologi semakin 

memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa 

yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan 

model von Neumann.Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang 

mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak.  

  Kemajuan lain adalah Teknologi Superkonduktor yang memungkinkan 

aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat 

kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon 

dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT (Institute for new 

Komputer Technology) juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar 

yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain 

bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa 

perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. 
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Gambar. Bayangan Komputer Generasi ke-5 

 

6. Komputer Generasi Ke Enam ( Masa Depan Ke-6) 

Dengan Teknologi Komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat 

membayangkan bagaimana komputer masa depan.Dengan teknologi yang ada saat 

ini saja kita seakan sudah dapat ―menggenggam dunia‖. Dari sisi teknologi 

beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan 

biochip yang dibuat dari bahan protein sitetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini 

kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam 

tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang 

mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer 

sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan 

penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program 

(programless komputer) ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer 

yang akan datang. 
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BAB II 

TEKNOLOGI HARDWARE KOMPUTER 

 

Pengertian Perangkat Keras Komputer. 

Perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan Hardware komputer 

adalah Perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat, dan disentuh. Tanpa 

adanya perangkat ini komputer tidak akan pernah ada wujudnya 

 

 

Gambar. HardWare 

 

Bagian-bagian dari hardware (perangkat keras). 

Terdapat 3 bagian utama dari perangkat keras komputer yaitu bagian 

pemasukan data (input), bagian proses (central processing unit), dan bagian 

keluaran (output)   
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 Input 

Komputer hanya dapat menerima data atau perintah dalam bentuk 

sinyal listrik digital. Data atau perintah lain yang berupa gambar, suara, 

teks, dsb harus di ubah dulu menjadi sinyal listrik digital. Perangkat input 

berfungsi sebagai media yang menjadi antarmuka antara sistem komputer 

dengan lingkungan luar sehingga sistem komputer dapat mengerti instruksi 

dari manusia. 

Sebagai contoh : Ketika kita mengetik huruf A pada tombol A keyboard 

maka huruf A tersebut akan masuk ke dalam program yang ada di 

komputer dan selanjutnya akan muncul pada layar monitor. 

Begitu juga ketika kita akan mengeksekusi perintah pada tombol start, 

tombol sebelah kiri pada mouse akan melanjutkan perintah pada program 

yang nantinya akan menampilkan menu start pada jendela windows. 

Contoh alat-alat yang di gunakan untuk meng-input data ; 

a. Keyboard 

Keyboard merupakan papan kunci yang terdiri tombol dari huruf dari A-

Z, angkat dari 0-9, karakter khusus seperti @, %, *, !, ?, dan beberapa 

tombol fungsi antara lain F1-F12, tombol windows, dll. Tombol-

tombol ini digunakan untuk memasukkan perintah ke sistem 

komputer. Data di masukan secara manual dengan mengetikan 

tombol-tombol yang tersedia, Biasanya terdiri dari 101 atau 105 

tombol. Prinsip kerja keyboard ini menggunakan prinsip kapasitansi 

untuk merubah teks menjadi data digital  
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b. Mouse/Tetikus 

Tetikus atau yang lebih dikenal dengan nama mouse adalah alat yang 

digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Mouse  

pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Dauglash Engelbart 

berbahan kayu dengan satu tombol. Model kedua sudah dilengkapi 

dengan 3 tombol. Pada tahun 1970, Douglas Engelbart 

memperkenalkan mouse yang dapat mengetahui posisi X-Y pada layar 

komputer , mouse ini dikenal dengan nama X-Y Position Indicator 

(indikator posisi X-Y) 

      

Gambar. Mouse pertama    Gambar. Mouse saat ini 

 

Jenis-jenis mouse 

Mouse bola pejal, (scroll whell) 

mouse ini menggunakan sebuah bola 

karet keras (bola pejal) untuk menggerakan 

sensor motorik yang selanjutnya akan 

menggerakan kursor pada layar monitor. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbqhlQDZ4I/AAAAAAAAAF4/2StoBudA1_c/s1600/Keyboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbthg4thuI/AAAAAAAAAGA/9jDYkoKneII/s1600/Mouse+pertama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbx14xwFbI/AAAAAAAAAGI/1KYdhNexb30/s1600/Mouse+futuristik.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbqhlQDZ4I/AAAAAAAAAF4/2StoBudA1_c/s1600/Keyboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbthg4thuI/AAAAAAAAAGA/9jDYkoKneII/s1600/Mouse+pertama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbx14xwFbI/AAAAAAAAAGI/1KYdhNexb30/s1600/Mouse+futuristik.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbqhlQDZ4I/AAAAAAAAAF4/2StoBudA1_c/s1600/Keyboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbthg4thuI/AAAAAAAAAGA/9jDYkoKneII/s1600/Mouse+pertama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbx14xwFbI/AAAAAAAAAGI/1KYdhNexb30/s1600/Mouse+futuristik.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbqhlQDZ4I/AAAAAAAAAF4/2StoBudA1_c/s1600/Keyboard.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbthg4thuI/AAAAAAAAAGA/9jDYkoKneII/s1600/Mouse+pertama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TKbx14xwFbI/AAAAAAAAAGI/1KYdhNexb30/s1600/Mouse+futuristik.jpg
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Mouse Optik,  

Mouse optik ini menggunakan cahaya 

LED sebagai pengganti bola pejal. 

 

c.  Scanner 

Scanner adalah alat yang digunakan 

untuk melakukan pemindahan suatu 

objek gambar atau dokumen dan 

mengkonfersinya dalam bentuk digital 

, dengan cara melewatkan pendeteksi image pada media yang 

dipindahi. 

d. Track Ball 

Track Ball dapat kita analogikan 

seperti halnya Mouse yang di 

balik, sehingga bola mousenya ada 

di bagian atas, cara memutar 

pointernya adalah dengan memutar 

atau menggerakkan bola yang 

dapat berputar bebas. Ukuran Track Ball ini cukup kecil, sehingga  

ketika menggerakkan bola Track Ballnya cukup dengan menggunakan 

jari saja. Untuk track ball ini dapat kita jumpai pada Note Book type 

lama atau kalau sekarang banyak terdapat pada Handphone dan 

blackberry,  

e. Joy Stick 

Joy Stick memiliki funsi yang hampir sama 

dengan Mouse dan Track Ball, tapi di 

rancang khusus untuk game dan simulasi. 

f. Touchpad 

http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TMesZqQMFMI/AAAAAAAAAHY/x3shAjvnP1U/s1600/scanner.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TK15r3xB2TI/AAAAAAAAAHQ/4EWsN0TXwGQ/s1600/mouse+optk.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TMesZqQMFMI/AAAAAAAAAHY/x3shAjvnP1U/s1600/scanner.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TK15r3xB2TI/AAAAAAAAAHQ/4EWsN0TXwGQ/s1600/mouse+optk.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TMesZqQMFMI/AAAAAAAAAHY/x3shAjvnP1U/s1600/scanner.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Kf74Km3IY-0/TK15r3xB2TI/AAAAAAAAAHQ/4EWsN0TXwGQ/s1600/mouse+optk.jpg
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Bentuk Touchpad adalah sebuah permukaan 

yang halus dan sangat sensitive terhadap 

tekanan dan sentuhan jari di atasnya. 

Biasanya di pakai oleh NoteBook yang 

berada di KeyBoard untuk menggerakan 

pointer .  

 

g. Lightpens. 

Lightpens bentuknya menyerupai 

pena, namun dapat di gunakan 

untuk menggambar atau menulis, 

bahkan dapat juga untuk memilih 

icon yang ada di layar.  

h. Graphic Tablets 

Graphic Tablets memiliki permukaan yang halus dan juga datar. 

Graphic Tabletsakan mendeteksi pena (Plastic stylus) yang ada di 

atasnya. Graphic Tablets terdapat pada komputer saku atau komputer 

palmtop. 

i. Touch Screen 

Perangkat ini memiliki fungsi yang 

sama dengan touchpad, yaitu memiliki 

sensitivitas dan peka terhadap tekanan 

dan sentuhan jari tangan.  

Pengguna Touch Sreen hanya tinggal 

menunjuk icon yang ada di layar 

monitor, maka dengan otomatis komputer akan memprosesnya. Jadi, 

di sini tangan atau jari kita berfungsi seperti mouse yang menjalankan 

pointer untuk menjalankan suatu perintah hanya saja lebih mudah dan 

simple.  

a. Floopy disk  
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Floppy disk adalah media yang bisa dilepas dan memunginkan kita 

dengan sangat mudah untuk memasukkan dan mengambil informasi 

dari komputer dengan menggunakan media disket.  

j. CD/DVD ROM 

Perangkat ini di gunakan untuk membaca data yang tersimpan di 

dalam CD atau DVD, cara kerjanya 

adalah dengan membaca setiap bintik 

lensa (cekung dan cembung) yang 

terdapat di dalam CD atau DVD 

tersebut, kemudian merubahnya menjadi 

sinyal digital dan selanjutnya akan 

diproses kembali sehingga data dan 

informasi yang di butuhkan dari CD atau DVD tersebut dapat di 

ambil.  

k. Kamera / Video Digital.  

Kamera digital merubah gambar 

analog yang di hasilkan oleh lensa ke 

dalam gambar digital, pada kamera 

digital ini tidak terdapat klise atau 

film negative, hal itu di karenakan 

gambar yang di hasilkan tidak akan di 

cetak dengan proses yang biasa, 

melainkan akan diproses terlebih dahulu dengan komputer, yang 

selanjutnya dapat di print out tapi bisa juga di simpan di dalam 

memori. Sedangkan untuk video digital selain gambar yang di rubah 

ke dalam kedalam sinyal digital, suara juga di rubah kedalam bentuk 

sinyal digital 

l. Optical Code Reader (OCR)  

OCR di gunakan untuk membaca data yang di simpan dalam bentuk 

barcode dan hasilnya di rubah menjadi sinyal digital, Barcode adalah 

sebuah garis-garis hitam dengan ketebalan terentu, dan setiap 
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ketebalan memiliki nilai tersendiri yang hanya bisa di baca oleh OCR, 

untuk membaca Barcode yang ada, di perlukan sebuah sumber cahaya 

yang di arahkan ke obyek Barcode tersebut, cahaya yang di pancarkan 

akan mengenai barcode yang kemudian akan memantul dan selanjnya 

baru akan terbaca oleh OCR (Reader).  

 

Gambar. OCR 

 

 Proses 

Di bagian ini data yang tadi di input 

selanjutnya akan diproses oleh microprosesor 

yang ada di dalam Central Processing Unit 

(CPU) dan akan menghasilkan data sementara 

yang berupa data digital. CPU adalah 

komponen utama dalam komputer. Tanpa 

CPU, komputer tidak akan berjalan. Karena 

segala perintah atau intruksi yang dijalankan 

berada dibawah pengawasan CPU. Di dalam 

CPU terdapat bagian bagian yang sangat vital, 

di antaranya adalah senagai berikut: 

 

a. Power Supply 

Power supply adalah media kebutuhan listrik yang digunakan oleh 

CPU. Power supply sangat penting dalam CPU, karena tanpa listrik 

CPU tidak bisa digunakan sebagai mana mestinya. Pemasangan kabel 

power supply yang terbalik atau salah pasang akan mengakibatkan 
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komputer tidak akan menyala ketika komputer dihubungkan dengan 

aliran listrik untuk dinyalakan kembali. 

 

b. Motherboard. 

Mother board di gunakan sebagai tempat atau tata letak dari pada 

komponen komponen yang vital, seperti memory, dan prosesor 

 

Gambar. Motherboard 

c. Hard disk.  

Hard disk adalah media penyimpan data permanent yang sangat 

penting pada komputer. Hard disk memiliki kapasitas sangat besar 

untuk menyimpan data berupa dokumen atau program. Kerusakan 

pada hard disk dapat disebabkan beberapa hal seperti power supply 

yang tidak memadai yang bisa merusak kontroller hard disk dan motor 

serta suhu didalam hard disk yang panas membuat kondisi hard disk 

dalam lingkungan tidak stabil. 

 

Gambar. Hard Disk 
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d. Microprosesor. 

Microprosesor merupakan inti dari sistim 

komputer, di dalam microprosesor terdapat  

berjuta juta komponen elektronik, seiring 

dengan cepatnya kemajuan teknologi elektronik, miroprosesor 

mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal kecepatan dan 

pemrosesan data.  

e. Random Acces Memory (RAM). 

RAM adalah media penyimpana data sementara yang bisa dibaca dan 

juga bisa diubah datanya sesuai keinginan kita. Karena sifatnya hanya 

menyimpan sementara, ketika komputer mati dan data yang aktif 

belum disimpan di memory permanen (hard disk) mengakibatkan data 

tersebut akan hilang. Jumlah data yang dapat di simpan di dalam RAM 

bergantung pada dua hal, yang pertama pada kapasitas memory RAM 

itu sendiri dan yang ke dua adalah kemampuan kita dalam mengatur 

memory melelui sistim operasi. Ukursn kapasitas RAM yang tersedia 

bervariasi, mulai dari 64Mb, 128Mb, 256Mb, 512Mb, 1Gb.  

Pemasangan RAM yang kurang tepat pada slot yang diakibatkan oleh 

tekanan yang kurang pas pada saat pemasangan, mengakibatkan 

komputer menyala tetapi tidak wajar.  

f. Kabel IDE (IDE controller)  

Kabel IDE adalah penghubung utama komponen Hard disk, CD-ROM, 

dan floppy disk dengan Motherboard 

 

Gambar. Kabel IDE 

 

 Output. 
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Perangkat output merupakan alat yang digunakan untuk 

mengeluarkan hasil pengolahan komputer, output yang di hasilkan dapat 

berupa tampilan pada montor, suara, gambar, dan juga bisa berupa print 

out pada kertas. Pada dasarnya perangkat output merupakan perangkat 

yang merubah data digital dari CPU  menjadi data analog yang bisa di 

amati oleh pengguna komputer. Ada beberapa katagori yang dapat kita 

bagikan dalam perangkat output ini, yaitu: 

a. Monitor. 

Monitor adalah sebuah layar yang berupa tabung sinar katoda, dalam 

istilah lain di sebut sebagai Cathode Ray Tube (CRT), ada juga yang 

terdiri dari Liquit Cristal Display (LCD). Fungsi ke duanya sama yaitu 

menampilkan citra yang berupa gambar atau tulisan hasil dari 

pengolahan komputer, monitor memiliki banyak ukuran yang 

bervariasi, mulai dari ukuran 14 Inch hingga 21Inch. Dengan adanya 

monitor kita dapat melihat hasil pengolahan yang masih berupa data 

digital, sehingga apabila terjadi kesalahan masih bisa di perbaiki.  

b. Printer. 

Printer adalah alat yang di gunakan untuk mencetak hasil pengolahan 

data digital menjadi data analog yang berupa tampilan teks dan 

gambar, printer sendiri ada banyak macamnya dan di sini kami hanya 

akan menybutkan beberapa jenis printer saja: 

1. Dot Matriks, Alat ini bekerja menggunakan kepala cetak yang 

berisi sekumpulan jarum, karakter yang di bentuk dari printer ini di 

bentuk dengan kombinasi jarum jarum sehingga dapat membentuk 

pola pola yang di kehendaki pengguna. 

2. Printer inkjet, Alat ini bekerja menggunanakan tinta untuk 

membentuk karakter tertentu dengan di seprotkan sesuai dengan 

yang ada pada komputer, untuk printer inkjet ini memiliki suara 

yang cukup halus dan juga kecepatannya sangat tinggi di banding 

dengan printer Dot Matriks, seiring kemajuan teknologi yang 

sangat pesat, kini kita bisa jumpai printer inkjet yang menggunakan 
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tinta warna sehingga menghasilkan gambar yang sangat mirip 

dengan aslinya, bahkan sekarang telah ada printer inkjet yang 

mampu menulis pada kertas foto. 

3. Printer laser, Alat ini bekerja dengan prinsip yang hampir sama 

dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi memfokuskan citra pada 

silinder yang berputar, sementara printer laser menciptakan 

citranya titik per titik oleh semikonduktor. Kualitas dari printer 

laser ini sangat bagus, terutama pada segi tulisannya, sengan 

kecepatan yang tinggi dari jenis printer lainnya 

 

 Alat Penyimpanan  External (Storage Device) 

Alat Penyimpanan adalah media yang dapat menyimpan data 

secara permanen dalam jangka waktu panjang, yang suatu ketika dapat 

diambil atau dibaca kembali. Selain alat penyimpanan harddisk yang 

tergolong ke dalam alat proses, masih terdapat alat penyimpanan lainnya 

seperti : 

a. Floppy Disk / Disket 

Floppy Disk adalah sebuah alat penyimpanan data yang terdiri dari 

sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur 

dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. 

Beberapa Kapasitas Floppy Disk 

- Floppy Disk 5 1/4 inci, kapasitas 360 KB 

- Floppy Disk 3 1/2 inci, kapasitas 720 KB 

- Floppy Disk 5 1/4 inci, kapasitas 1,2 MB 

- Floppy Disk 3 1/2 inci, kapasitas 1,44 MB 

b. USB Flash Drive 

USB Flash Drive adalah media penyimpanan data yang 

menggunakan port USB.  

Beberapa Kapasitas USB Flash Drive : 

512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 MB, 8 MB, 18 MB dan seterusnya. 

c. (Compac Disk) 
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CD (Compac Disk) adalah media penyimpanan yang berbentuk 

piringan, berfungsi menyimpan data hingga 700 Mbyte. 
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BAB III 

TEKNOLOGI SOFTWERE KOMPUTER 

 

Pengertian Software Komputer 

Software atau perangkat lunak komputer adalah suatu program yang 

membuat komputer mengerjakan tugas tertentu. Software terdiri dari urutan 

perintah untuk mengubah status hardware. Perintah-perintah tersebut menjadi 

penghubung antara data dan perangkat keras.  

Software dibangun melalui pemrograman, yaitu proses menyusun 

sekumpulan perintah untuk komputer mengerjakan sesuatu. Kumpulan perintah-

perintah tersebut disebut bahasa pemrograman. Perintah yang dapat diterima 

komputer berupa nilai biner 0 atau 1 saja.  

Perintah ini tidak mudah untuk disusun oleh orang, karena itu dibuatlah 

bahasa-bahasa pemrograman yang lebih mudah dimengerti oleh orang. 

 

Bahasa-bahasa Pemrograman 

Bahasa-bahasa tersebut punya tingkatan berdasarkan kemudahannya 

dimengerti oleh manusia atau kedekatannya dengan bahasa alami yang dimengerti 

manusia. 

1. lowest level/tingkat 1:  

bahasa mesin, berupa bilangan hexadecimal (0, 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) kemudian bilangan tersebut diterjemahkan menjadi 

bilangan biner: 0 dan 1. 

 

2. Second level/tingkat 2:  

bahasa assembly yang diwakili dengan kode-kode. Contoh: 

Code_seg Segment 

Assume cs:Code_Seg 

Org 100h 

Start; 

mov AH,2 ; register AH, diisi dengan 2, service 2 
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mov DL, 41h ; register DL, diisi dengan 41h =65=A 

int 21h ; perintah cetak 

int 20h ; kembali ke kondisi awal (prompt) 

Code_seg Ends 

End start. 

Hasil tampilan : A 

   Dengan bahasa assembly penulisan program menjadi lebih cepat 

dan relatif lebih mudah dimengerti oleh manusia dari pada bahasa mesin. 

Pemrogram yang bekerja langsung dengan CPU akan mengunakan bahasa 

ini. Bahasa ini digunakan dalam membangun program untuk sistem 

tertanam atau embedded system. Misalnya program yang tertanam pada 

mesin cuci atau AC. 

 

3. High Level language/third level language/bahasa tingkat tinggi/bahasa 

tingkat 3: 

  Kumpulan perintah dalam bahasa pemrograman tidak langsung 

untuk memprogram CPU tapi lebih mudah dimengerti oleh pemrogram. 

Contoh bahasa pemrograman pada tingkat ini adalah C, Pascal, COBOL, 

BASIC, Fortran yang  merupakan bahasa tingkat tinggi generasi awal. 

Sedangkan contoh yang lebih modern adalah Java dan C++. Java dan C++ 

adalah bahasa yang menganut teknologi objek. Java memang diciptakan 

untuk pemrograman berorientasi objek (OOP= Object Oriented 

Programming), sedangkan C++ masih dapat digunakan untuk 

pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. 

 

4. 4GL/Fourth Generation Language:  

  Terdiri dari berbagai pendekatan dalam pemrograman, namun 

memiliki karakteristik yang sama yaitu perinta-perintahnya mirip dengan 

kata-kata dalam bahasa inggris, dan pemrograman dengan visualisasi yang 

lebih menekankan cara ―drag and drop‖ dari pada menuliskan perintah. 

Bahasa pemrograman dalam generasi ini adalah: 
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a. Bahasa-bahasa database: SQL (Structured Query Language) untuk 

menampilkan data-data dalam susunan tertentu yang memberikan 

informasi. Misalnya dari kumpulan data mahasiswa dan kumpulan 

data matakuliah dan kumpulan data dosen dihasilkan KRS(Kartu 

Rencana Studi) untuk tiap mahasiswa. 

b. Bahasa-bahasa dengan pendekatan visual atau form-based 

language: membuat program dengan mengisi membuat form dan 

mengisi form, menentukan menu dan komponen-komponen lain. 

Contoh adalah :Visual Basic, Visual Foxpro, Visual C++. 

c. Bahasa markup: digunakan untuk mendeskripsikan dokumen dan 

isinya. ‖Ibu‖ dari bahasa markup adalah SGML (Standard 

Generalised Markup Language). 

 

 Contoh bahasa yang diturunkan dari SGML adalah HTML (HyperText 

Markup Language) dan XML(eXtensible Markup Language). SGML disebut 

juga meta language, karena dari SGML dibentuk bahasa lain yaitu HTML dan 

XML. Perintah dalam SGML biasanya disebut tag. 

 

Contoh SQL: 

SELECT * 

INTO #temp_titles 

FROM titles 

WHERE NOT EXISTS 

(SELECT * FROM sales WHERE title_ID = titles.title_ID) 

Contoh HTML: 

<html> 

<head><title>Umi Proboyekti: Kerja Praktek</title></head> 

<body > 

<table width=100% border=0 bordercolor="#3152a5" cellspacing=0 

cellpadding=5> 

<tr> 
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<td align= "left" bgcolor="#ffefc6"> 

<font face=garamond color="#3152a5" size=6><b>Kerja 

Praktek</b></font><br> 

<font face=garamond color="#3152a5" size=4><b>Semester Genap 

2003/2004</b></font> 

</td> 

<td align= "right" bgcolor="#ffefc6"> 

<font face=garamond color="#3152a5" size=4><a 

href="index.html"><b>home</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp<a 

href="http://lecturer.ukdw.ac.id"><b>lecturer home</b></a></font> 

</td></tr> 

</table> 

</html> 

 

5. 5th GL/Fifth Generation Language/Bahasa generasi ke 5:  

  Bahasa pemrogrmaan berdasarkan pemecahan masalah dengan 

menggunakan batasan-batasan yang diberikan pada program, dan tidak 

menggunakan langkah-langkah (algoritma) yang ditentukan oleh pembuat 

program. Bahasa ini juga dikenal sebagai constraint-based programming 

atau logic programming. Bahasa dalam generasi ini adalah PROLOG dan 

bahasa ini pada umumnya digunakan dalam bidang kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence).  

  Bahasa pemrograman juga sering disebut bahasa komputer. Bahasa 

pemrograman dikatagorikan menjadi dua jenis yaitu compiled language 

(bahasa terkompilasi) dan interpreted language (bahasa yang 

diterjemahkan): 

 Compiled language: dalam pembangunan software aplikasi dengan 

bahasa ini, pembuat program menulis perintah-perintah, kemudian 

mengirimkan urutan perintahperintah itu ke compiler (bentuknya 

juga software) yang akan mengubah perintahperintah tadi menajdi 

kode mesin yang dijalankan langsung pada CPU. Proses kompilasi 
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selesai seketika dan menghasilkan suatu file yang dapat dijalankan 

secara mandiri, dengan ekstensi dibelakang file EXE (dari kata 

execution). Contoh, nama software aplikasinya: kalkulator.exe. 

Contoh bahasa pemrograman yang termasuk jenis ini adalah: C, 

C++, Pascal, Deplhi. 

 Interpreted language: softaware aplikasi yang ditulis dengan 

bahasa pada jenis ini tidak dijalankan langsung pada CPU tetapi 

diterjemahkan perbaris oleh interpreter (bentuknya juga software) 

selama dijalankan. Proses terjemahan dilakukan barisperbaris 

sehingga kesalahan dapat langsung ditemukan sebelum menjadi 

aplikasi yang dapat dijalankan secara mandiri (berekstensi EXE). 

Contoh bahasa pemrograman pada jenis ini adalah: Basic dan Java. 

 Dalam proses pembuatan software aplikasi, ada proses yang 

disebut DEBUGGING. Proses iniadalah proses menguji perintah-

perintah yang dituliskan untuk mencari kesalahan, dan kemudian 

memperbaiki kesalahan tersebut. 

 

Tipe Software 

 Bahasa-bahasa pemrograman di atas digunakan untuk membangun 

software lain. Kalau begitu software untuk membangun software dong? 

Kenyataannya begitu. Agar tidak membingungkan, secara prakteknya software 

digolongkan pada beberapa tipe: 

 

1. Software System (System Software): berfungsi untuk mengendalikan dan 

mendukung sistem komputer dan aktifitas pengolahan informasi. Software 

sistem memfasilitasi pemrograman, pengujian dan, pencarian-perbaikan 

kesalahan dari program komputer. 

Contoh: sistem operasi (Microsoft Window 95-98, Microsoft XP, Novell, 

Linux, Unix, Macintosh), driver (VGA driver, USB driver, Printer Driver). 
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2. Software Pemrograman (Bahasa Pemrograma): menyediakan alat untuk 

membuat software aplikasi. Software pemrograman terdiri dari editor 

tempat mengetikkan perintah-perintah bahasa pemrograman, compiler, 

interpreter, debugger dan fasilitas lain yang berbeda dari satu software 

pemrograman dan yang lainnya. 

 

3. Software Aplikasi (Application Software): software yang dibangun untuk 

menyelesaikan tugas khusus. Aplikasi biasanya digunakan untuk otomasi 

pada industri, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan pendidikan, untuk 

keperluan kesehatan, untuk pengolahan data pada database dan untuk 

hiburan. Penggunaan software aplikasi terbesar adalah pada bidang bisnis. 

Hal lain yang diotomasi pada umumnya menggunakan software aplikasi. 

 

Semua tipe software dibangun dari bahasa pemrograman untuk tujuan yang 

berbeda, namun demikian setiap software harus dijalankan pada komputer dan 

dan didukung oleh software sistem yaitu sistem operasi. Tanpa sistem operasi 

software lain tidak dapat menjalankan fungsinya karena software sistem 

menjembatani antara hardware dan software lainnya yang dijalankan pada 

komputer. Komputer tidak dapat berfungsi jika tidak ada software yang 

memberinya instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Karena itulah saat ini 

software komputer berkembang sangat cepat untuk berbagai keperluan manusia. 

 

Operasi Software dalam Komputer 

 Software dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan yang disebut RAM. 

Kemudian software dijalankan oleh komputer dengan mengirimkan perintah-

perintah dari software aplikasi ke hardware melalui software sistem yang 

menerjemahkan perintah-perintah tadi menjadi bahasa mesin yang dimengerti 

oleh hardware. Setiap perintah menyebabkan komputer menjalankan perintah 

seperti memindahkan data, menghitung, menampilkan gambar dan lain-lain. 

Perintah-perintah tadi mungkin saja dijalankan secara berurutan, atau bergantung  

kondisi nilai atau beberapa perintah dilakukan berulang-ulang. Dalam setiap 
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bahasa pemrograman jenis-jenis perintah tersebut ada dengan berbagai macam 

istilah namun serupa fungsinya. 

 

Pembangunan Software 

 Software berbeda dari produk lain yang kita kenal misalnya: Sepeda 

motor, baju, sepatu dan mobil. Software nampak mata hasil produknya, tetapi 

tidak dapat dipegang. Pembuatannya sesuai kebutuhan dan software tidak dapat 

kadaluarsa, tapi mungkin saja  menjadi usang karena kondisi lingkungan. 

Ketika ada kerusakan, dan ada ketidak sesuaian software dapat diubah sehingga 

memenuhi kondisi yang ada. Software dibangun berdasarkan permintaan atau 

kebutuhan penggunanya. Ini sangat jelas pada software aplikasi. Misalnya 

software yang digunakan untuk registrasi matakuliah di universitas, software 

untuk pencarian informasi buku di perpustakaan dan software untuk mencari 

informasi di Internet.  

Pembangunan software, sering disebut REKAYASA PERANGKAT LUNAK 

atau Software Engineering. Dalam pembangunannya, ada beberapa tahapan yang 

pasti dilakukan oleh tim pembangun software: 

1. Tahap menentukan kebutuhan 

2. Tahap merancang 

3. Tahap menerapkan rancangan atau menuliskan perintah-perintah sesuai 

dengan rancangan 

4. Tahap penerapan atau penggunaan 

5. Tahap menguji hasil penulisan 

6. Tahap pemeliharaan ketika ada kesalahan, atau ketika ada penambahan 

kebutuhan software yang berukuran besar: memenuhi banyak kebutuhan, 

dan baris perintahnya sangat banyak (ratusan ribu atau bahkan jutaan) 

tidak dikerjakan seorang diri, melainkan dikerjakan di dalam tim yang 

dikelola secara baik. 

 

 Dalam pembangunan perangkat lunak, ada beberapa model pembangunan 

yang dirancang untuk membantu pembangunan perangkat lunak. Beberapa model 
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yang dikenal adalah: Waterfall model, Spiral model, dan Increment model. 

Berikut ini beberapa bagan yang menunjukkan tahapan-tahapan pembangunan 

perangkat lunak berdasarkan contoh-contoh model tersebut. 
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Jenis Software Menurut Lisensi 

 Dengan cara pembangunan yang rumit, tentu saja software berharga 

mahal. Ada beberapa macam lisensi penggunaan software. Berdasarkan lisensi ini, 

software dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Software Komersial (Off-The-Shelf, Proprietary Software)/Non-Free 

Software 

 Software dalam jenis ini dijual bebas di pasaran. Pengguna software ini 

harus membeli ijin untuk menggunakan softaware dan tidak diijinkan 

untuk mengubah, menggandakan dan mendistribusikan. Selain itu ada 

software yang termasuk software komersial tetapi pengguna dapat 

mengunakan tanpa biaya yaitu freeware. Freeware bukan free software. 

Freeware lebih mengacu pada bebas biaya, tetap free software berarti 

bebas untuk digunakan diubah dipelajari dan didistribusikan. Freeware 

tidak dapat diubah-ubah, dan hanya pembuatnya yang berhak untuk 

mengubah dan mengembangkannya. Berbeda dari freeware, shareware 

adalah jenis software yang berlisensi seperti software komersial, tetapi 

mengijinkan pengguna mengunakan software tersebut dalam jangka waktu 

tertentu untuk mencoba, dan setelah waktu yang ditetapkan 

habis,npengguna harus membeli untuk menggunakannya lagi. 

 

2. Free Software  

 Software dalam jenis ini dikenal sebagai open source software atau free 

software karena penggunaannya berdasarkan lisensi (ijin pemakaian) open 

source license atau free software license. Lisensi jenis ini dikeluarkan 

pertama kali oleh Free Software Foundation (FSF). Nama lisensi yang 

dikeluarkan adalah GNU GENERAL PUBLIC LICENSE atau sering 

disingkat GNU GPL. Pengguna software yang berlisensi GNU GPL 

mempunyai hak untuk menggunakan, mengubah dan mendistribusikan 

secara bebas. Bebas bukan selalu berarti tanpa uang. Jikalau membayar, 
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biasanya membayar untuk jasa atau pemaketan. Mereka yang 

mendapatkan secara bebas, harus juga memberikan secara bebas kepada 

orang lain. Beberapa software berlisensi GNU GPL selain merupakan free 

software juga freeware. 
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BAB IV 

PENGENALAN SISTEM OPRASI 

 

Pengertian Sistem Operasi 

 Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari 

komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang 

hanya mengunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal 

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 dahul beberapa 

konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Pengertian system operasi 

secara umum ialah pengelola seluruh sumber-daya yang terdapat pada sistem 

komputer dan menyediakan sekumpulan layanan (system calls) ke pemakai 

sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber-

daya sistem komputer. 

 

Fungsi Dasar 

 Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari empat komponen utama, yaitu 

perangkat-keras, program aplikasi, sistem-operasi, dan para 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. 
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Tujuan Mempelajari Sistem Operasi 

 Tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta 

dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar 

dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem 

operasi dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada 

aplikasiaplikasi lain. 

 

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, 

 mampu berevolusi--sistem operasi harus dibangun sehingga 

memungkinkan pengembangan, pengujian sistem yang baru. 

 

Sejarah Sistem Operasi 

  Menurut Tanenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, yang dapat dibagi kedalam empat generasi : 

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 system komputer diberi 

instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 

 

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 system operasi, tetapi 

beberapa bagian dari fungsi sistem operasi telah ada, contohnya fungsi 

sistem operasi FMS (Fortran Monitoring System) . 
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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 system 

operasi menjadi multi-user (di gunakan banyak pengguna sekali gus) dan 

multi-programming (melayani banyak program sekali gus). 

 

4. . Generasi Keempat (Pasca 1980an) 

Pada generasi ini , sistem operasi dipergunakan untuk jaringan 

komputerbdimana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer 

yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini para pengguna 

juga telah dinyamankan dengan GUI (Graphical User Interface) yaitu 

antar-mukabkomputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman, pada 

masa ini jugabdimulai era komputasi tersebar dimana komputasi-

komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah dibanyak 

komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. 

 

5. . Generasi Kelima (Pasca 2001 sampai Sekarang) 

Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena 

tahap ini masih dalam perjalanan. Contoh imajinatif komputer generasi 

kelima adalah komputer fiksi HAL9000 dari novel karya Arthur C. Clarke  

berjudul 2001:Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang 

diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan 

buatan (artificial intelligence), HAL dapat cukup memiliki nalar untuk 

melakukan percapakan dengan manusia, menggunakan masukan visual, 

dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi 

HAL9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang 

dimilikinya sudah terwujud. 
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 Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu 

meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menterjemahkan bahasa asing sekarang 

menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana. Namun fasilitas tersebut 

menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa 

pengertia manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang 

sekedar menterjemahkan katakata secara langsung.  

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin 

memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa 

yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan 

model non Neumann. Model non Neumann akan digantikan dengan sistem yang 

mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. 

Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran 

elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan 

informasi. 

Jepang  adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek 

komputer generasi kelima. Lembaga ICOT (Institute for new Komputer 

Technology) juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang 

menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa 

keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru 

paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid 

dan membuahkan hasil. 

 

Layanan sistem operasi 

 Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tanenbaum harus memiliki 

layanan sebagai berikut: pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O 

Device, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengaksesan sistem, deteksi dan 

pemberian tanggapan pada kesalahan, serta akunting.  

Pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk 

membantu para pemrogram untuk menulis program; Eksekusi Program yang 

berarti Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, 

perangkat-parangkat masukan/ keluaran dan berkas harus di-inisialisasi, serta 
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sumber-daya yang ada harus disiapkan, semua itu harus di tangani oleh system 

operasi; Pengaksesan I/O Device, artinya Sistem Operasi harus mengambil alih 

sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar pemrogram 

dapat berfikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi; Pengaksesan 

terkendali terhadap berkas yang artinya disediakannya mekanisme protensi 

terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas; Pengaksesan 

sistem artinya pada pengaksesan digunakan bersama (shared system); 

Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber-daya 

dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflikkonflik dalam 

perebutan sumber-daya; Deteksi dan Pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu 

jika muncul permasalahan muncul pada sistem komputer maka sistem operasi 

harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta 

dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan; dan Akunting yang artinya 

Sistem Operasi yang bagus mengumpulkan data statistic penggunaan beragam 

sumber-daya dan memonitor parameter kinerja. ( Dalam windows xp ada pada 

Event Viewer dalam Linux ada pada log ) 

 

Kelebihan Windows 

- Pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang 

bersamaan 

- Pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan 

- Pengguna bisa sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah. 

- Terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan windows. 

- And user artinya orang yang awam tentang komputer bisa 

menjalankannya. 

- Banyak didukung oleh vendor hardware dan software. 

- Digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia. 

 

Kekurangan Windows 

- System file yang agak kacau, Contohnya: apabila menginstall suatu 

aplikasi,system file DLL akan diletakkan di C:\Windows\System\ 
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sementara aplikasi itu sendiri terletak ditempat lain. Ini akan menyusahkan 

saat menguninstall aplikasi tersebut, dan sewaktu pengintegrasian DLL 

(Dynamic Link Libraries) 

- Menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft. 

- Space hardisk yang dibutuhkan besar. 

- Sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hackers. 

- Membutuhkan memori fisik besar. 

- Membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. 

- Harga licensi yang mahal Windows xp $295,Office$362, OS server $3585 

- Membutuhkan perawatan yang terus menerus dan prosedur yang sesuai 

dengan panduan yang ada saat menggunakannya. 

 

Sejarah Sistem Operasi selain buatan Microsoft. 

 Banyak sebenarnya sistem operasi yang dipakai di dunia ini selain 

Microsoft windows, seperti misalnya BeOS buatan Macintosh, PetrOS buatan 

Trumpet Software International Pty Ltd, MacOS buatan Apple, Solaris, Namun 

kita akan mengenal sedikit Operating system pesaing terberat Microsoft milik bill 

gates ini yaitu Linux yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh perusahaan –

perusahaan besar dunia sebagai server bahkan salah satu webserver milik 

Microsoft sendiri menggunakan nya. Kemunculan Linux diawali dengan 

keinginan dari seorang mahasiswa di Helsinki - Linus Benedict Torvalds - untuk 

memiliki sistem operasi yang sehandal UNIX tapi dengan biaya semurah PC. Di 

pertengahan tahun 1991, Linus mulai mengumpulkan informasi dan mencari 

solusi untuk menghadirkan UNIX di PC.  

Cita-cita Linus ini ternyata mendapat dukungan dari banyak pihak, sehingga 

akhirnya ini menjadi suatu proyek yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 

banyak orang dari pelbagai negara. Mereka menggunakan Internet untuk 

berkomunikasi dan membangun sistem operasi yang akhirnya diberi nama Linux ( 

Linux = LINus UniX ). 

Linux dikembangkan dengan menggunakan konsep open source. Ini berarti bahwa 

kode program dari Linux terbuka untuk semua orang yang ingin 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 51 

 

mengembangkannya. Konsep keterbukaan ini ternyata membuat Linux 

berkembang sangat cepat.  

Sistem lisensi open source ini diberi nama General Public License (GPL) oleh 

GNU, yaitu suatu badan yang memperjuangkan kebebasan dalam penggunaan 

perangkat lunak. Richard Stallman pendiri GNU (GNU is Not Unix) mewujudkan 

perjuangannya ini dengan membuat beberapa program yang dilepas secara bebas, 

baik dalam penggunaannya ataupun source code-nya. 

Konsep pemikiran Richard Stallman tentang free software ini bisa kita baca pada 

bukunya Free As In Freedom yang bisa didownload secara gratis di Internet. Jadi 

kesimpulannya Linus Torvalds memiliki Sistem Operasi yang sehandal UNIX 

―bertemu‖ Richard M Stallman dengan konsep Open Source beserta program-

program opensourcenya (berlisensi General Public License/GPL) lahirlah 

GNU/Linux yang lebih populer disebut orang. Sekarang banyak nama-nama 

sistem operasi yang berbasis Linux yang keturunan UNIX ini digunakan orang, 

diantaranya ialah : Redhat, Fedora, Mandrake, Suse, Debian, Slakewake, Gento, 

Ubuntu, Mandrakesoft, Blankon , Mademandra, xnuxer buatan dani firmansyah 

sang pembobol server KPU, Knopix, Flax dan masih ratusan nama-nama distro 

lainnya. 

 Kelebihan Linux 

- Lisensi yang gratis bahkan banyak yang bisa didapat dengan cara 

download di internet Fedora 4 5CD Rp 185.000,- 

- Linux bisa berinteraksi dengan operating system lain dengan cara : 

kompabilitas file system, kompabilitas network, dan emulasi (simulasi) 

operating system. 

- Virtual memory membuat linux mempunyai kemampuan untuk 

menjalankan program - program yang lebih dari seharusnya karena 

penggunaan swap memori.. 

- Skalabilitas artinya linux bisa berjalan dari komputer 286 XT sampai 

dengan mesin sebesar Beowulf clusters dengan multi prosesor 16 buah. 

- Stabilitas, Linux sangat luar biasa stabil, jika dikonfigurasi dengan benar, 

system linux akan hidup terus menerus hingga hardwarenya tidak 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 52 

 

memadai (rusak), lain dengan windows yang memerlukan reboot berkala 

untuk menjaga stabilitas. Salah satu yang mendasari stabilitas ini adalah 

penomoran versi dari shared libraries, kebanyakan aplikasi windows 

menginstall versi-versi baru dari dynamic link libraries (DLL), yang 

mengakibatkan aplikasi lain yang menimpa versi lain dari DLL tersebut 

tidak berfungsi dengan semestinya. Linux juga mewarisi tradisi UNIX 

dengan mendukung adanya file permission (izin file), yang dapat 

mencegah pengubahan atau penghapusan file tanpa izin dari pemiliknya, 

karena itu, virus pada dasarnya tidak dikenal di dunia linux. 

- Didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia, jadi kalau ditemukan 

bug cepat untuk mendapatkan solusinya, bahkan dalam hitungan jam kalau 

ditemukan bug, workaround sudah tersedia untuk di download. 

- Paket Linux merupakan satu kesatuan artinya, saat instalasi tergantung 

keinginan pemakai. 

- Sudah mulai banyak didukung oleh vendor hardware maupun software 

dunia meskipun masih kalah dengan windows. 

 

Kekurangan Linux 

- Operating system yang agak sulit untuk dipelajari terutama bagi yang tidak 

mempunyai dasar komputer yang kuat. 

-  Aplikasi yang tersedia belum sebanyak windows. 

- Operating system yang tidak sepenuhnya GUI(Graphical User Interface) 

meskipun sudah menggunakan X-windows seperti GNOME dan KDE 

- Nama-nama paket program antara distro satu dengan distro lainnya 

berbeda beda. Seperti paket Yaz.tar.gz.rpm.krpm.deb dan lain –lain. 
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BAB V 

PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER 

 

PENDAHULUAN  

  Bagi mereka yang sekolah pada jurusan jaringan komputer 

pastinya dijelaskan materi mengenai Jaringan Komputer, baik itu jaringan lokal 

(intranet) atau pun jaringan internasional (internet). di bawah ini akan diulas 

mengenai pengenalan LAN atau Local Area Network 

 Kita awali dengan mengulas apa itu TCP/IP, TCP/IP yang mempunyai 

kepanjangan Transmission Control Protocol/Internet Protocol adalah sekelompok 

protokol yang mengatur komunikasi data komputer pada jaringan komputer. 

Komputer-komputer yang terhubung ke jaringan berkomunikasi dengan protokol 

TCP/IP, karena menggunakan bahasa yang sama perbedaan jenis komputer dan 

sistem operasi tidak menjadi masalah. Komputer PC dengan sistem operasi 

Windows dapat berkomunikasi dengan komputer Macintosh atau dengan Sun 

SPARC yang menjalankan solaris. Jadi, jika sebuah komputer menggunakan 

protokol TCP/IP dan terhubung langsung ke jaringan, maka komputer tersebut 

dapat berhubungan dengan komputer di belahan dunia mana pun yang juga 

terhubung ke jaringan tersebut. 

 

A. Ciri-Ciri Jaringan Komputer 

1. Dapat berbagi perangkat keras (hardware). 

2. Dapat berbagi perangkat lunak (software). 

3. Dapat berbagi saluran komunikasi (internet). 

4. Dapat berbagi data dengan mudah. 

5. Memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. 

  Local Area Network (LAN) adalah sejumlah komputer yang saling 

dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti 

di dalam satu kantor atau gedung. Secara garis besar terdapat dua tipe jaringan 

atau LAN, yaitu jaringan Peer to Peer dan jaringan Client-Server. 
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 Pada jaringan peer to peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan 

dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Sedangkan pada 

jaringan Client-Server, hanya satu komputer yang bertugas sebagai server dan 

komputer lain berperan sebagai workstation. Antara 4dua tipe jaringan tersebut 

masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan, di mana masing-masing 

akan dijelaskan. 

 

Komponen Dasar Jaringan Komputer  

LAN tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware 

dan software, yaitu: 

1. Komponen Fisik (HARDWARE)  

Komponen komponen Hard-Ware yang di butuhkan untuk instalasi jaringan 

komputer antara lain adalah : Personal Komputer (PC), Network Interface 

Card (NIC), Kabel, Topologi jaringan 

a) Personal Komputer (PC) 

 Tipe personal komputer yang digunakan di dalam jaringan akan 

sangat menentukan unjuk kerja dari jaringan tersebut. Komputer 

dengan unjuk kerja tinggi akan mampu mengirim dan mengakses 

data dalam jaringan dengan cepat. Di dalam jaringan tipe Client-

Server, komputer yang difungsikan sebagai server mutlak harus 

memiliki unjuk kerja yang lebih tinggi dibandingkan komputer-

komputer lain sebagai workstation-nya, karena server akan 

bertugas menyediakan fasilitas dan mengelola operasional jaringan 

tersebut. 

 

b) Network Interface Card (NIC) 

 Network Interface Card (NIC) Berdasarkan tipe bus, ada beberapa 

tipe network interface card (NIC) atau network card, yaitu ISA dan 

PCI. Saat ini terdapat jenis network card yang banyak digunakan, 

yaitu PCI 
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Gambar lan card - kartu jaringan PCI 

 

c) Pengkabelan 

Dalam jaringan komputer ada beberapa tipe pengkabelan yang 

biasa digunakan dan dapat digunakan untuk mengaplikasikan 

Jaringan, yaitu: 

- Thin Ethernet (Thinnet) 

 pada tipe pengkabelan Thin Ethernet atau Thinnet mempunyai 

kelebihan pada biaya yang relatif lebih murah dibandingkan 

dengan tipe pengkabelan lain, juga teknik pemasangan 

komponennya lebih mudah. Panjang kabel thin coaxial/RG-58 

antara 0.5 – 185 m dan maksimum 30 komputer terhubung. 

 

 

- Thick Ethernet (Thicknet) 

 pada tipe pengkabelan thick Ethernet atau thicknet, jika 

dibandingkan dengan Thinnet jumlah komputer yang dapat 

dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak 

antara komputer dapat diperbesar, tetapi biaya pengadaan 

pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya relatif lebih 

sulit. Pada Thicknet digunakan transceiver untuk 

http:///
http:///
http:///
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menghubungkan setiap komputer dengan sistem jaringan dan 

konektor yang digunakan adalah konektor tipe DIX. Panjang 

kabel transceiver maksimum 50 m, panjang kabel Thick 

Ethernet maksimum 500 m dengan maksimum 100 transceiver 

terhubung. 

 

- Twisted Pair Ethernet 

 pada jenis pengkabelan Twisted Pair terbagi menjadi dua jenis 

yaitu shielded dan unshielded. jenis kabel Shielded merupakan 

jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus sedangkan 

jenis kabel unshielded tidak mempunyai selubung 

pembungkus. Untuk koneksinya kabel jenis ini menggunakan 

konektor RJ-11 atau RJ-45. Pada twisted pair (10 BaseT) 

network, komputer disusun membentuk suatu pola star atau 

tipologi bintang. Setiap PC memiliki satu kabel twisted pair 

yang tersentral pada HUB. Twisted pair umumnya lebih handal 

(reliable) dibandingkan dengan thin coax karena HUB 

mempunyai kemampuan data error correction dan 

meningkatkan kecepatan transmisi. 

 

  

 Saat ini ada beberapa grade, atau kategori dari kabel twisted 

pair. Kategori 5 adalah yang paling reliable dan memiliki 
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kompabilitas yang tinggi, dan yang paling disarankan. Berjalan 

baik pada 10Mbps dan Fast Ethernet (100Mbps). Kabel 

kategori 5 dapat dibuat straight-through atau crossed. 

 Kabel straight through digunakan untuk menghubungkan 

komputer ke HUB. Kabel crossed digunakan untuk 

menghubungkan HUB ke HUB, Modem Broadband lansung ke 

PC (tanpa HUB), bisa juga menghubungkan dua komputer 

tanpa HUB. Panjang kabel maksimum kabel Twisted-Pair 

adalah 100 m. 

- Fiber Optic 

 Jaringan yang menggunakan Fiber Optic (FO) biasanya 

perusahaan besar, dikarenakan harga dan proses 

pemasangannya lebih sulit. Namun demikian, jaringan yang 

menggunakan FO dari segi kehandalan dan kecepatan tidak 

diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media FO lebih 

dari 100Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. 

 

 

d) Tipologi Jaringan 

 Topologi Jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan 

antara komponen-komponen jaringan, yang meliputi server, 

workstation, hub dan pengkabelannnya. Terdapat tiga macam 

topologi jaringan umum digunakan, yaitu Bus, Star dan Ring. 

- Topologi Bus 

 Pada topologi Bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel 

pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. 

Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau 
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penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah 

tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi 

ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat 

maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 

 

 

 

- Topologi Star 

 Pada topologi Star, masing-masing workstation dihubungkan 

secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi 

tipe Star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri 

untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar 

jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga 

akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. 

Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel maka 

gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara 

workstation yang bersangkutan dengan server, jaringan secara 

keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahan dari 

topologi Star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar 

dibandingkan dengan topologi lainnya. 

http:///
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- Topologi Ring 

 Di dalam topologi Ring semua workstation dan server 

dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau 

cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan 

melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain, 

bila alamat- alamat yang dimaksud sesuai maka informasi 

diterima dan bila tidak informasi akan dilewatkan. 

 Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan 

akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan 

dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node 

maka seluruh jaringan akan terganggu. Keunggulan topologi 

Ring adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan 

pengiriman data seperti pada topologi Bus, karena hanya satu 

node dapat mengirimkan data pada suatu saat. 
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2. Komponen Software 

 Komponen komponen yang di gunakan untuk jaringan komputer adalah: 

Sistem Operasi Jaringan, Network Adapter Driver, Protokol Jaringan 

- Protokol TCP/IP 

 Karena penting peranannya pada sistem operasi Windows dan juga 

karena protokol TCP/IP merupakan protokol pilihan (default) dari 

Windows. Protokol TCP berada pada lapisan Transport model OSI 

(Open System Interconnection), sedangkan IP berada pada lapisan 

Network mode OSI 

- IP Address 

 IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan 

peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address 

terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai empat 
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kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 

192.168.0.1. 

- Network ID Host ID 

 IP address terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host ID, 

dimana network ID menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan 

host ID menentukan alamat host (komputer, router, switch). Oleh 

sebab itu IP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta 

alamat jaringan di mana host itu berada. 

- Kelas-kelas IP Address 

 Untuk mempermudah pemakaian, bergantung pada kebutuhan 

pemakai, IP address dibagi dalam tiga kelas seperti diperlihatkan pada 

tabel 1.2. 

 

Kelas Network ID Host ID Default Subnet Mask 

A. xxx.0.0.1 s/d xxx.255.255.254 – Defaul subnet mask : 255.0.0.0 

B. xxx.xxx.0.1 s/d xxx.xxx.255.254 – Defaul subnet mask : 

255.255.0.0 

C. xxx.xxx.xxx.1 s/d xxx.xxx.xxx.254 – Defaul subnet mask : 

255.255.255.0 

Gambar. Table 1.2 

 IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat 

besar. Range IP 1.xxx.xxx.xxx. – 126.xxx.xxx.xxx, terdapat 16.777.214 (16 

juta) IP address pada tiap kelas A. IP address kelas A diberikan untuk jaringan 

dengan jumlah host yang sangat besar. Pada IP address kelas A, network ID 

ialah 8 bit pertama, sedangkan host ID ialah 24 bit berikutnya. jadi, cara 

membaca IP address kelas A, misalnya 113.46.5.6 ialah: Network ID = 113 

Host ID = 46.5.6, Sehingga IP address diatas berarti host nomor 46.5.6 pada 

network nomor 113. IP address kelas B biasanya dialokasikan untuk jaringan 
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berukuran sedang dan besar. Pada IP address kelas B, network ID ialah 16 bit 

pertama, sedangkan host ID ialah 16 bit berikutnya. 

  Dengan demikian, cara membaca IP address kelas B, misalnya 

132.92.121.1 Network ID = 132.92 Host ID = 121.1 Sehingga IP address di 

atas berarti host nomor 121.1 pada network nomor 132.92. dengan panjang 

host ID 16 bit, network dengan IP address kelas B dapat menampung sekitar 

65000 host. Range IP 128.0.xxx.xxx – 191.255.xxx.xxx 

  IP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringan berukuran kecil 

(LAN). Host ID ialah 8 bit terakhir. Dengan konfigurasi ini, bisa dibentuk 

sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 IP 

address. Range IP 192.0.0.xxx – 223.255.255.x. 

  Pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih network Id 

dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau tidaknya konfigurasi 

ini tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengalokasikan IP 

address seefisien mungkin. 

 

- Domain Name System (DNS) 

 Domain Name System (DNS) adalah suatu sistem yang 

memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet 

ditranslasikan menjadi IP address. Dalam pemberian nama, DNS 

menggunakan arsitektur hierarki. 

 

1. Root-level domain:  

 merupakan tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik (.) 

2. Top level domain:  

 kode kategori organisasi atau negara misalnya: .com untuk 

dipakai oleh perusahaan; .edu untuk dipakai oleh perguruan 

tinggi; .gov untuk dipakai oleh badan pemerintahan. Selain itu 

untuk membedakan pemakaian nama oleh suatu negara dengan 

negara lain digunakan tanda misalnya .id untuk Indonesia atau .au 

untuk australia. 
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3. Second level domain 

 merupakan nama untuk organisasi atau perusahaan, misalnya : 

microsoft.com; yahoo.com, dan lain-lain. 

 

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis 

menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau diisi secara 

manual. DHCP berfungsi untuk memberikan IP address secara 

otomatis pada komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. DHCP 

bekerja dengan relasi client-server, dimana DHCP server 

menyediakan suatu kelompok IP address yang dapat diberikan pada 

DHCP client. Dalam memberikan IP address ini, DHCP hanya 

meminjamkan IP address tersebut. Jadi pemberian IP address ini 

berlangsung secara dinamis. 

 

- Network Adapter Card (LAN Card) 

 Setiap network card akan memiliki driver atau program yang 

berfungsi untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasi network adapter 

tersebut disesuaikan dengan lingkungan dimana network card tersebut 

dipasang agar dapat digunakan untuk melakukan komunikasi data. 

 

- Sistem Operasi Jaringan 

 Untuk mengelola suatu jaringan diperlukan adanya sistem operasi 

jaringan. Sistem operasi jaringan dibedakan menjadi dua berdasarkan 

tipe jaringannnya, yaitu sistem operasi client-server dan system 

operasi jaringan peer to peer. 

 

- Jaringan Client-Server 

 

  Pengertian Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi 

komputer-komputer lain didalam jaringan dan client adalah komputer-
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komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh 

server. Server dijaringan tipe client-server disebut dengan Dedicated Server 

karena murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada 

workstation dan server tersebut tidak dapat berperan sebagai workstation. 

 Keunggulan Client-Server 

1. Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan 

dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer 

(server) yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai 

workstation. 

2. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik, karena 

terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator 

jaringan, yang mengelola administrasi dan sistem keamanan 

jaringan. 

3. Sistem backup data lebih baik, karena pada jaringan client-server 

backup dilakukan terpusat di server, yang akan membackup 

seluruh data yang digunakan di dalam jaringan.  

 

 Kelemahan Client-Server 

1. Biaya operasional relatif lebih mahal. 

2. Diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan 

lebih untuk ditugaskan sebagai server. 

3. Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server 

mengalami gangguan maka secara keseluruhan jaringan akan 

terganggu. 
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BAB VI 

DASAR - DASAR SISTEM OPERASI 

 

Struktur Sistem Operasi 

 Menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, memandang 

atau mengartikan apa itu system Operasi bisa diketahui dari beberapa hal, 

diantaranya dengan mengetahui komponen-komponen sistemnya dan layanan 

yang disediakan oleh sistem operasi. 

1. Komponen-komponen Sistem 

  Tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun 

menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, umumnya sebuah 

sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut: 

- Managemen Proses. 

- Managemen Memori Utama. 

- Managemen Berkas. 

- Managemen Sistem I/O. 

- Managemen Penyimpanan Sekunder. 

- Sistem Proteksi. 

- Jaringan. 

- Command-Interpreter System. 

 

 Sedangkan menurut A.S. Tanenbaum, sistem operasi mempunyai empat 

komponen utama, yaitu managemen proses, input/output, managemen memori, 

dan sistem berkas. 

 

2. Managemen Proses 

 Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses 

membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber 

daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-

perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya-sumber daya 

tersebut saat proses itu 
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 diciptakan atau sedang diproses/dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti 

dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang 

bisa digunakan kembali. 

 

  Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan 

dengan managemen proses seperti: 

- Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. 

- Menunda atau melanjutkan proses. 

- Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 

- Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. 

- Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 

 

3. Managemen Memori Utama 

 Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang 

besar dari word atau byte, yang 

 ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte 

mempunyai alamat tersendiri. 

 Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi/data yang 

akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori utama 

termasuk tempat penyimpanan data yang yang bersifat volatile – tidak 

permanen -- yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. 

 Sistem operasi bertanggung-jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan 

dengan managemen memori seperti: 

- Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang 

menggunakannya. 

- Memilih program yang akan di-load ke memori. 

 

4. Managemen Berkas 

  Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan, sesuai dengan 

tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas merepresentasikan program 

dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hirarkis (direktori, 
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volume, dll.). Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas 

dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. 

 

 Sistem operasi bertanggung-jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan 

managemen berkas: 

- Pembuatan dan penghapusan berkas. 

- Pembuatan dan penghapusan direktori. 

- Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 

- Memetakan berkas ke secondary-storage. 

- Mem-back-up berkas ke media penyimpanan yang permanen (non-

volatile). 

 

5. Managemen Sistem I/O 

Sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum 

sehingga operasi I/O dapat seragam (membuka, membaca, menulis, menutup). 

Contoh: pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas 

pada perangkat keras, CD-ROM dan floppy disk. 

 Komponen Sistem Operasi untuk sistem I/O: 

- Penyangga: menampung sementara data dari/ ke perangkat I/O. 

- Spooling: melakukan penjadualan pemakaian I/O sistem supaya lebih 

efisien (antrian dsb.). 

- Menyediakan driver: untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat 

keras I/O tertentu. 

 

6. Managemen Penyimpanan Sekunder 

  Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan 

jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data 

dan program komputer dibutuhkan  penyimpanan sekunder yang bersifat 

permanen dan mampu menampung banyak data, sebagai back-up dari memori 

utama. Contoh dari penyimpanan sekunder 

 adalah hard-disk, disket, dll. 
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 Sistem operasi bertanggung-jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan 

dengan managemen disk seperti: 

- free-space management. 

- alokasi penyimpanan. 

- penjadualan disk. 

 

7. Sistem Proteksi 

  Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang 

dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. 

Mekanisme proteksi harus: 

- Membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. 

- Menspesifikasi kontrol untuk dibebankan/diberi tugas. 

- Menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. 

 

8. Jaringan 

  Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi 

memori, atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. 

Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi Sistem 

terdistribusi menyediakan akses penggunake bermacam sumber-daya sistem. 

Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan 

meningkatkan kemampuan penyediaan data. 

 

9. Command-Interpreter System 

Sistem Operasi menunggu instruksi dari pengguna (command driven). 

Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements 

umumnya disebut: control-card interpreter, command-line interpreter dan 

terkadang dikenal sebagai shell. Command-Interpreter System sangat bervariasi 

dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan 

tujuan dan teknologi perangkat I/O yang ada. Contohnya: CLI, Windows, Pen-

based (touch), dan lain-lain. 
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10. Layanan Sistem Operasi 

  Layanan sistem operasi dirancang untuk membuat pemrograman menjadi 

lebih mudah. 

1. Pembuatan Program 

 Sistim operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programer 

dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari 

sistim operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistim operasi. 

 

2. Eksekusi Program 

 Sistem harus bisa me-load program ke memori, dan menjalankan program 

tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusiannya baik secara 

normal maupun tidak (ada error). 

 

3. Operasi I/O 

 Program yang sedang dijalankan kadang kala membutuhkan I/O. Untuk 

efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti 

I/O secara langsung, untuk itulah sistem operasi harus menyediakan 

mekanisme dalam melakukan operasi I/O. 

 

4. Manipulasi Sistem Berkas 

 Program harus membaca dan menulis berkas, dan kadang kala juga harus 

membuat dan menghapus berkas. 

 

5. Komunikasi  

 Kadang kala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. 

Ada dua cara umum dimana komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi 

dapat terjadi antara proses dalam satu komputer, atau antara proses yang 

berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan 

komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share-memory atau 

message-passing, dimana sejumlah informasi dipindahkan antara proses 

oleh sistem operasi. 
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6. Deteksi Error  

 Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error 

dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, I/O, dan di dalam 

program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error system 

operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan 

jalannya proses komputasi. Misalnya dengan menghentikan jalannya 

program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau 

melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil 

langkah selanjutnya.  

 

 Disamping pelayanan diatas, sistem operasi juga menyediakan layanan lain. 

Layanan ini bukan untuk membantu pengguna tapi lebih pada mempertahankan 

efisiensi sistem itu sendiri. Layanan tambahan itu yaitu: 

1. Alokasi Sumber Daya 

 Ketika beberapa pengguna menggunakan sistem atau beberapa program 

dijalankan secara bersamaan, sumber daya harus dialokasikan bagi 

masing-masing pengguna dan program tersebut. 

 

2. Accounting  

 Kita menginginkan agar jumlah pengguna yang menggunakan sumber 

daya, dan jenis sumber daya yang digunakan selalu terjaga. Untuk itu 

maka diperlukan suatu perhitungan dan statistik. Perhitungan ini 

diperlukan bagi seseorang yang ingin merubah konfigurasi sistem untuk 

meningkatkan pelayanan. 

 

3. Proteksi  

 Layanan proteksi memastikan bahwa segala akses ke sumber daya 

terkontrol. Dan tentu saja keamanan terhadap gangguan dari luar sistem 

tersebut. Keamanan bisa saja dilakukan dengan terlebih dahulu 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 71 

 

mengidentifikasi pengguna. Ini bisa dilakukan dengan meminta password 

bila ingin menggunakan sumber daya. 

 

11. System Calls 

  Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa assembly. Beberapa sistem 

mengizinkan system calls dibuat langsung dari program bahasa tingkat tinggi. 

Beberapa bahasa pemrograman (contoh: C, C++) telah didefenisikan untuk 

menggantikan bahasa assembly untuk system pemrograman.  

 Tiga metoda umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada 

sistem operasi: 

- Melalui register. 

- Menyimpan parameter dalam block atau tabel pada memori dan alamat 

block tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. 

- Menyimpan parameter (push) ke dalam stack oleh program, dan 

melakukan pop off pada stack oleh system operasi. 

 

 

Gambar 2-1. Memberikan parameter melalui table 
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Jenis System Calls 

 

Gambar 2-2. Eksekusi MS-DOS 

 

1. Kontrol Proses  

 System calls yang berhubungan dengan kontrol proses antara lain ketika 

penghentian pengeksekusian program. Baik secara normal (end) maupun 

tidak normal (abort). Selama proses dieksekusi kadang kala diperlukan 

untuk me-load atau mengeksekusi program lain, disini diperlukan lagi 

suatu system calls. Juga ketika membuat suatu proses baru dan 

menghentikan sebuah proses. Ada juga system calls yang dipanggil ketika 

kita ingin meminta dan merubah atribut dari suatu proses. 

 MS-DOS adalah contoh dari sistem single-tasking. MS-DOS 

menggunakan metoda yang sederhana dalam menjalankan program aan 

tidak menciptakan proses baru. Program di-load ke dalam memori, 

kemudian program dijalankan. Berkeley Unix adalah contoh dari sistem 

multi-tasking. Command Interpereter masih tetap bisa dijalankan ketika 

program lain dieksekusi. 

 

2. Managemen Berkas 

 System calls yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan. Seperti 

ketika kita ingin membuat atau menghapus suatu berkas. Atau ketika ingin 

membuka atau menutup suatu berkas yang telah ada, membaca berkas 

tersebut, dan menulis berkas itu. System calls juga diperlukan ketika kita 
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ingin mengetahui atribut dari suatu berkas atau ketika kita juga ingin 

merubah atribut tersebut. Yang termasuk atribut berkas adalah nama 

berkas, jenis berkas, dan lain-lain.  

 Ada juga system calls yang menyediakan mekanisme lain yang 

berhubungan dengan direktori atau sistimberkas secara keseluruhan. Jadi 

bukan hanya berhubungan dengan satu spesifik berkas. Contohnya 

membuat atau menghapus suatu direktori, dan lain-lain. 

 

3. Managemen Peranti 

 Program yang sedang dijalankan kadang kala memerlukan tambahan 

sumber daya. Jika banyak pengguna yang menggunakan sistem, maka jika 

memerlukan tambahan sumber daya maka harus meminta peranti terlebih 

dahulu. Dan setelah selesai penggunakannnya harus dilepaskan kembali. 

Ketika sebuah peranti telah diminta dan dialokasikan maka peranti 

tersebut bisa dibaca, ditulis, atau direposisi. 

 

4. Informasi Maintenance  

 Beberapa system calls disediakan untuk membantu pertukaran informasi 

antara pengguna dan system operasi. Contohnya system calls untuk 

meminta dan mengatur waktu dan tanggal. Atau meminta informasi 

tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori dan 

disk yang masih bisa digunakan, dan lain-lain. Ada juga system calls untuk 

meminta informasi tentang proses yang disimpan oleh sistem dan system 

calls untuk merubah (reset) informasi tersebut. 

 

5. Komunikasi  

 Dua model komunikasi: 

- Message-passing Pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas 

komunikasi antar proses yang disediakan oleh system operasi. 
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- shared-memory Proses menggunakan memori yang bisa digunakan oleh 

berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis 

data pada memori tersebut. 

 Dalam message-passing, sebelum komunikasi dapat dilakukan harus dibangun 

dulu sebuah koneksi. Untuk itu diperlukan suatu system calls dalam pengaturan 

koneksi tersebut, baik dalam menghubungkan koneksi tersebut maupun dalam 

memutuskan koneksi tersebut ketika komunikasi sudah selesai dilakukan.  

 Jugadiperlukan suatu system calls untuk membaca dan menulis pesan (message) 

agar pertukaran informasi dapat dilakukan. 

 

Gambar 2-3. Multi program pada Unix 

 

 

Gambar 2-4. Mekanisme komunikasi 
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12. System Program 

  System program menyediakan lingkungan yang memungkinkan 

pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. 

 Dapat dikategorikan: 

- Managemen/manipulasi Berkas  

 Membuat, menghapus, copy, rename, print, memanipulasi berkas dan 

direktori. 

- Informasi status 

 Beberapa program meminta informasi tentang tanggal, jam, jumlah 

memori dan disk yang tersedia, jumlah pengguna dan informasi lain yang 

sejenis. 

- Modifikasi berkas 

 Membuat berkas dan memodifikasi isi berkas yang disimpan pada disk 

atau tape. 

- Pendukung bahasa pemrograman  

 Kadang kala compiler, assembler, interpreter dari bahasa pemrograman 

diberikan kepada pengguna dengan bantuan sistem operasi. 

- Loading dan eksekusi program 

 Ketika program di-assembly atau di-compile, program tersebut harus di-

load ke dalam memori untuk ieksekusi. Untuk itu sistem harus 

menyediakan absolute loaders, relocatable loaders, linkage editors, dan 

overlay loaders. 

- Komunikasi 

 Menyediakan mekanisme komunikasi antara proses, pengguna, dan sistem 

komputer yang berbeda. Sehinggapengguna bisa mengirim pesan, browse 

web pages, mengirim e-mail, atau mentransfer berkas.Umumnya sistem 

operasi dilengkapi oleh system-utilities atau program aplikasi yang di 

dalamnya termasuk webbrowser, word prossesor dan format teks, sistem 

database, games. System program yang paling penting adalah  command 

interpreter yang mengambil dan menerjemahkan user-specified command 

selanjutnya. 
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13. Struktur Sistem 

  Sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern 

harus diatur dengan cara membagi task kedalam komponen-komponen kecil 

agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah dimodifikasi. Pada bab ini, kita 

akan membahas cara komponen-komponen ini dihubungkan satu sama lain. 

Menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, ada tiga cara yaitu: 

- Struktur Sederhana 

- Pendekatan Berlapis 

- Mikrokernel 

 

  Sedangkan menurut William Stallings, kita bisa memandang sistem 

sebagai seperangkat lapisan. Tiap lapisan menampilkan bagian fungsi yang 

dibutuhkan oleh sistem operasi. Bagian yang terletak pada lapisan yang lebih 

rendah akan menmpilkan fungsi yang lebih primitif dan menyimpan detail 

fungsi tersebut. 

 

14. Struktur Sederhana 

  Banyak sistem yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga sistem operasi 

seperti ini dimulai dengan system yang lebih kecil, sederhana, dan terbatas. 

Kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Contoh sistem 

 seperti ini adalah MS-DOS, yang disusun untuk mendukung fungsi yang 

banyak pada ruang yang sedikit karena keterbatasan perangkat keras untuk 

menjalankannya. 

  Contoh sistem lainnya adalah UNIX, yang terdiri dari dua bagian yang 

terpisah, yaitu kernel dan program sistem. Kernel selanjutnya dibagi dua 

bagian, yaitu antarmuka dan device drivers. Kernel mendukung system berkas, 

penjadualan CPU, managemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya 

melalui system calls. 
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15. Pendekatan Berlapis 

Sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun 

diatas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan 

layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah 

perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user-interface.
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Gambar 2-5. Lapisan pada Sistem Operasi 

 

  Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan 

enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. 

Keuntungan utama dengan sistem ini adalah modularitas. Pendekatan ini 

mempermudah debug dan verifikasi sistem. Lapisan pertama bisa di debug 

tanpa mengganggu sistem yang lain karena hanya menggunakan perangkat 

keras dasar untuk implementasi fungsinya. Bila terjadi error saat debugging 

sejumlah lapisan, error pasti pada lapisan yang baru saja di debug, karena 

lapisan dibawahnya sudah di debug. 
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Gambar 2-7. Lapisan Sistem Operasi secara umum 

 

 

 

16. Mikrokernel 

  Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen 

yang tidak esensial dari kernel, dan mengimplementasikannya sebagai program 

sistem dan level pengguna. Hasilnya kernel yang lebih kecil. Pada umumnya 

mikrokernel mendukung proses dan menagemen memori yang minimal, 

sebagai tambahan utnuk fasilitas komunikasi. 

 Fungsi utama mikrokernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antara 

program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. 

Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, didukung oleh sistem 

message passing, dengan bertukar pesan melalui mikrokernel. 

 Salah satu keuntungan mikrokernel adalah ketika layanan baru akan 

ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodifikasi. Kalau pun harus, 

perubahan akan lebih sedikit. Hasil sistem operasinya lebih mudah untuk 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 80 

 

ditempatkan pada suatu desain perangkat keras ke desain lainnya. Mikrokernel 

juga mendukung keamanan reliabilitas lebih, karena kebanyakan layanan 

berjalan sebagai pengguna proses. Jika layanan gagal, system operasi lainnya 

tetap terjaga. Beberapa sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah 

TRU64 UNIX, MacOSX, dan QNX. 
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BAB VII 

MULTIMEDIA 

 

Definisi Multimedia 

  Multimedia berasal dari kata ‗multi‘ dan ‗media‘. Multi berarti banyak, 

dan media berarti tempat, sarana atau alat yang digunakan untuk menyimpan 

informasi. Jadi berdasarkan kata, ‗multimedia‘ dapat diasumsikan sebagai wadah 

atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-

elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut berupa : teks, gambar, 

suara, animasi, dan video. Multimedia merupakan suatu konsep dan teknologi 

baru bidang teknologi informasi, dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, 

suara, animasi, dan video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, 

dan disajikan baik secara linier maupun interaktif. Penyajian dengan 

menggabungkan seluruh elemen multimedia tersebut menjadikan informasi dalam 

bentuk multimedia yang dapat diterima oleh indera penglihatan dan pendengaran, 

lebih mendekati bentuk aslinya dalam dunia sebenarnya.  

  Multimedia interaktif adalah bila suatu aplikasi terdapat seluruh elemen 

multimedia yang ada dan pemakai (user) diberi kebebasan / kemampuan untuk 

mengontrol dan menghidupkan elemen-elemen tersebut.  

   

A. Tujuan Multimedia 

 Tujuan multimedia yaitu untuk membuat komunikasi semakin baik. 

Komunikasi antara pemakai dan komputer yaitu : 

- Manusia dan manusia (lewat komputer) 

- Manusia dan komputer 

- Komputer dan manusia 

- Komputer dan komputer 

  

B. Sejarah Multimedia 

- 1984  : Macromind (Jamie Fenton, Marc Carter, Marc Pierce). 

- 1985  : Video Works for ―Guide Tour‖ to Apple Machintosh OS. 
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- 1987  : Video Works II (colour). 

- 1988  : Video Works interactive, dinamakan Director 

 John Thompson, Eric Neuman : Object-Oriented Scripting Language 

‗LINGO‘. 

 Digunakan untuk membuat tampilan ―Star Trek TNG‖. 

- .. 1997:  terutama digunakan untuk multimedia CD_ROMS (games, 

infotainment). 

- 1998 : Director sebagai bagian dari ―Shockwave Internet Studio‖. 

- 2000 : Macromedia memberikan ‗dorongan‘ yang kuat pada platform 

Flash. 

- 2004 : Director MX 2004 mendukung sintaks Java Script sebagai 

alternatif LINGO. 

- 2006 : Adobe masih menjual Director MX 2004. 

 

C. Elemen-elemen Multimedia 

1. Objek-objek 

 Media Diskrit : elemen tunggal 

 Icon : gambar semantik (seperti simbol STOP). Pemakai harus 

terlebih dahulu mempunyai pengetahuan mengenai icon. 

 Grafik : menjadi tujuan. 

 Citra : yang dihasilkan dari komputer, bisa berupa grafik 2D/3D 

tergantung sumbernya (seperti foto). 

 Teks : ukuran, tipe huruf, warna. 

 Media Kontinu : elemen tunggal yang disusun berdasarkan waktu 

o Gambar bergerak (audio + video). 

2. Layout Spasial 

 Absolut 

 Koordinat relatif dengan aslinya / umumnya (pojok kiri atas), ex : 

aplikasi Windows. 

 Relasi berarah 
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 Menentukan susunan dalam ruang, ex : peta subway (petunjuk 

arah). 

 Relasi topologi 

 Posisi elemen terhadap elemen lain, ex : contains, inside of, equals, 

cover, overlap, disjoint, covered by. 

 Alur teks 

 Alur berdimensi satu, ditunjukkan dengan area berdimensi dua. 

3. Dimensi Temporer 

 Model temporer : 

 Terbatas : mis. 6 detik. 

 Tidak terbatas : mis. pemakai mengklik button. 

 Relasi paralel dan sekuensial, mis. 2 video dimulai bersamaan atau 

1 video dimulai setelah yang pertama selesai. 

 Animasi 

 Gabungan dimensi temporer dan layout spasial (posisi suatu objek 

berubah sesuai dengan waktunya). 

4. Interaksi Pemakai 

 Level Interaksi Pemakai : 

 Pasif : hanya visualisasi. 

 Reaktif : interaksi terbatas, ex : fs. Scroll panel. 

 Proaktif : memilih jalur atau penyeleksian, ex : button. 

 Reciprocal : berhubungan dengan informasi pembuatan pada 

pemakai. 

 Model Interaksi : 

o Navigasi : memilih jalur yang diinginkan. 

o Perancangan : pemakai memodifikasi gaya visual dari presentasi, 

ex : warna, volume audio. 

o Bioskop : pemakai dapat mengontrol waktu keseluruhan (pada 

VCR, ex : play, stop). 

5. Logika Aplikasi 

 Presentasi multimedia tradisional, tidak perlu logika : 
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 Kunjungan virtual ke museum, menu DVD. 

 Sistem interaktif real-time : 

 Dunia virtual reality, permainan. 

 Logika aplikasi membutuhkan bahasa pemrograman (if case, goto ...) 

 Bahasa terkompilasi : C, C++. 

 Virtual machine : Java. 

 World Wide Web, MPEG-4, Director : scripting. 

 

D. Penggunaan Multimedia 

1. Area Bisnis 

- Menggunakan voice mail dan video conferencing pada jaringan LAN 

dan WAN. 

- Pada presentasi ditambahkan audio dan klip video. 

- Pada training : melalui simulasi, seorang mekanik belajar perbaiki 

mesin, mengetahui pembuatan baja. 

- Pada database : penangkapan gambar oleh kamera video dapat dibuat 

ID pegawai dan database. 

- Termasuk juga : pemasaran, periklanan, demo produk, dll. 

2. Area Pendidikan 

- Multimedia pendidikan mengenai ilmu alam / sosial pada laserdisk. 

- Multimedia belajar membaca pada anak-anak 3-8 tahun (berhitung, 

bahasa Inggris). 

- Multimedia pada kedokteran mengenai anatomi tubuh manusia dan 

mendiagnosa penyakit mata, dll. 

3. Di Rumah Tangga 

- Permainan sega / atari dimana mesinnya dapat dihubungkan ke TV. 

- Kumpulan resep masakan untuk ibu-ibu. 

- Foto-foto keluarga dan aktifitas yang dilakukan keluarga direkam pada 

CD. 

4. Di Tempat Umum 
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- Kios / terminal stand-alone yang dapat memberi informasi, contoh : 

kios di hotel menyediakan daftar restoran, peta kota, jadwal pesawat, 

dll. 

- Kios di museum untuk memandu pengunjung dalam suatu pameran, 

informasi detail mengenai setiap pameran. 

5. Pada Virtual Reality 

- Presentasi suatu proyek tata kota yang dilaksanakan misalkan, dapat 

dilakukan dengan pembuatan model sehingga seolah-olah orang 

menelusuri jalan, bangunan, taman, dll. 

- Digunakan juga pada aplikasi pariwisata, pelestarian budaya dan 

sejarah. Misalkan, suatu bangunan yang sudah hancur / tak ada, 

museum dan yang lain dapat dibuat dengan pemodelan 3D berdasarkan 

dokumentasi sejarah dari perpustakaan. 

6. Pada Teknologi Internet 

- Berbagai macam aplikasi multimedia dalam internet yang biasa disebut 

MoIP (Multimedia over Internet Protocol) seperti chatting, e-learning, 

videoconference, game, dll. 

- Bila aplikasi di internet menggunakan database, diperlukan script yang 

dapat mengakses database di server seperti ASP (Active Serves Pages), 

CGI / Perl, PHP dan JSP (Java Serves Pages). 

 

E. Tipe Media yang Di-Support 

1. Audio 

Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian 

suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari 

penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan 

karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan suara efek (sound effect), 

maupun suara asli (real sound). Authoring software yang digunakan harus 

mempunyai kemampuan untuk mengontrol recording dan playback. 

Perekaman musik yang baik memerlukan sampling size dan sampling 

rate yang tinggi. Beberapa macam authoring software dapat menkonversi 
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suara seperti format .WAV, .MID (MIDI), .VOC ATAU .INS dan dapat 

dihubungkan dengan sekuens dari animasi. 

2. Video 

Terdiri dari full-motion dan life-video. Full-motion video berhubungan 

dengan penyimpanan sebagai video clip, sedangkan live-video merupakan 

hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. 

Beberapa authoring tool dapat menggunakan full-motion video, seperti 

hasil rekaman menggunakan VCR, yang dapat menyajikan gambar 

bergerak dengan kualitas tinggi. File animasi memerlukan penyimpanan 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan file gambar. 

3. Teks 

Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis 

multimedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan 

hypertext, auto-hypertext, text style, import text dan export text.  

4. Grafik 

Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan 

gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual (visual-oriented), dan 

gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. 

Semua objek yang disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk setelah 

encoding dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan waktu. 

5. Animasi 

Animasi berarti gerakan image atau video seperti gerakan orang yang 

sedang melakukan sutau kegiatan, dll. Konsep dari animasi adalah 

menggambarkan sulitnya menyajikan informasi dengan satu gambar atau 

sekumpulan gambar. Demikian juga tidak dapat menggunakan teks untuk 

menerangkan informasi. 

Animasi seperti halnya film, dapat berupa frame-based atau cast-based. 

Frame-based animation (animasi berbasis frame) dibuat dengan 

merancang setiap frame tersendiri sehingga mendapatkan tampilan akhir. 

Cast-based animation (animasi berbasis cast) mencakup pembuatan 

kontrol dari masing-masing objek (kadang disebut cast member atau actor) 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 87 

 

yang bergerak melintasi background. Hal ini merupakan bentuk umum 

animasi yang digunakan dalam game dan object-oriented software untuk 

lingkungan Window. 

Dalam authoring software, biasanya animasi mencakup kemampuan 

‗recording‘ dan ‗playback‘. Fasilitas yang dimiliki oleh software animasi 

mencakup integrated animation tool, animation clip, import animation, 

recording, playback dan transition effect.  
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BAB VIII 

APLIKASI INTERNET 

 

PENDAHULUAN  

 Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan 

komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, 

organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan 

telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang 

tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (email, 

chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang 

terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, 

FTP), dan aneka layanan lainnya. 

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar 

yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu 

lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diijinkan, 

penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan, dan standar komunikasi 

lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). Protokol ini memiliki kemampuan untuk 

bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat 

keras maupun sistem operasi yang digunakan. 

Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki 

nama domain dan alamat IP (Internet Protocol) dalam bentuk numerik dengan 

format tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki gateway ke jaringan dan 

layanan yang berbasis 

protokol lainnya. 

 

Sejarah Internet 

Cikal bakal jaringan Internet yang kita kenal saat ini pertama kali 

dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan 

nama ARPAnet (US Defense Advanced Research Projects Agency). ARPAnet 

dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar 
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untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk 

dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu 

bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat 

secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. 

 

 Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu 

ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya 

mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. 

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tapi lama-

kelamaan disebut sebagai Internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan 

untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, 

masing-masing UCLA, University of California at Santa Barbara, University of 

Utah, dan Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan 

Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer 

pribadi (PC). Berkutnya, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 

1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name Service) pada 

1984.   

Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network (NSFNET), yang 

menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super 

komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai 

jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium-

konsorsium riset. NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai 

jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 ARPANET secara 

resmi dibubarkan. Pada saat NSFNET dibangun, berbagai jaringan internasional 

didirikan dan dihubungkan ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, 

Inggris, Perancis, jerman, Kanada dan Jepang segera bergabung kedalam jaringan 

ini. Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi 

remote access, email/messaging, maupun diskusi melalui newsgroup (Usenet). 

Layanan berbasis grafis seperti World Wide Web (WWW) saat itu masih belum 

ada. Yang ada hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam beberapa hal 

mirip seperti web yang kita kenal saat ini, kecuali sistem kerjanya yang masih 
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berbasis teks. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web 

mulai dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) 

berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Namun demikian, 

WWW browser yang pertama baru lahir dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 

1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan 

bersama CERN WWW. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat 

sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini.  

Terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk 

menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersamaan dengan itu, Gedung Putih 

(White House) mulai online di Internet dan pemerintah Amerika Serikat 

meloloskan National Information Infrastructure Act. Penggunaan internet secara 

komersial dimulai pada 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan Internet 

Banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, 

Compuserve, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke 

Internet bagi masyarakat umum. Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa 

menikmati layanan Internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, 

beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu 

tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan 

universitas dengan network di luar negeri. 

 

Tersambung ke Internet 

Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna harus menggunakan 

layanan khsus yang disebut ISP (Internet Service Provider). Media yang umum 

digunakan adalah melalui saluran telepon (dikenal sebagai PPP, Point to Point 

Protocol). Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem 

(modultor and demodulator) untuk melakukan dialup ke server milik ISP. Begitu 

tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk 

mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus 

layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi.  

Saluran telepon via modem bukan satu-satunya cara untuk tersambung ke 

layanan internet. Sambungan juga dapat dilakukan melalui saluran dedicated line 
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seperti ISDN (Integrated System Digital Network) dan ADSL (Asymetric Digital 

Subscriber Line), maupun via satelit melalui VSAT (Very Small Aperture 

Terminal). Sayangnya, alternatifalterantif ini terhitung cukup mahal untuk ukuran 

pelanggan perorangan.  

Dewasa ini, saluran-saluran alternatif untuk akses internet yang lebih 

terjangkau masih terus dikembangkan. Diantara alternatif yang tersedia adalah 

melalui gelombang radio (radio modem), maupun lewat saluran TV kabel yang 

saat ini sedang marak. Alternatif lain yang saat ini sedang dikaji adalah dengan 

menumpangkan aliran data pada saluran kabel listrik PLN (dikenal dengan istilah 

PLC, Power Line Communication). Di Indonesia, teknologi ini sedang diuji 

cobakan oleh PLN di Jakarta, sementara di negaranegara maju konon sudah mulai 

dimasyarakatkan.  

Belakangan, internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless (tanpa 

kabel) dengan memanfaatkan telepon seluler. Untuk ini digunakan protokol WAP 

(Wireless Aplication Protocol). WAP merupakan hasil kerjasama antar industri 

untuk membuat sebuah standar yang terbuka (open standard) yang berbasis pada 

standar Internet, dan beberapa protokol  

yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless. WAP bekerja dalam 

modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps. 

Selain WAP, juga dikembangkan GPRS (General Packet Radio Service) sebagai 

salah satu standar komunikasi wireless. Dibandingkan dengan protokol WAP, 

GPRS memiliki kelebihan dalam kecepatannya yang dapat mencapai 115 kbps 

dan adanya dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk aplikasi grafis dan 

multimedia. 

 

Aplikasi Internet 

 Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah 

jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki 

manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan 

beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi 

berjalan diatas sebuah protocol tertentu. Istilah "protokol" di internet mengacu 
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pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi 

dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan diatas sebuah 

protokol disebut sebagai aplikasi client. Di bagian ini, kita akan berkenalan secara 

sepintas dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna 

internet. 

 

A. WWW (World Wide Web) 

Dewasa ini, WWW atau yang sering disebut sebagai "web" saja adalah 

merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga 

banyak orang yang keliru mengidentikkan web dengan internet. Secara teknis, 

web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, 

dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet webserver dipresentasikan 

dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis 

dalam format HTML (Hypertext Markup Language). Informasi lainnya disajikan 

dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG), suara (dalam format AU, 

WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, Shockwave, Quicktime 

Movie, 3D World).  

 Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer 

disebut sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang 

tersimpan dalam webserver melalui protokol yang disebut HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol). Dewasa ini, tersedia beragam perangkat lunak browser. 

Beberapa diantaranya cukup populer dan digunakan secara meluas, contohnya 

seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, maupun Opera, namun 

ada juga beberapa produk browser yang kurang dikenal dan hanya 

digunakan di lingkungan yang terbatas. 

 Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat memiliki 

link (sambungan) dengan dokumen lain, baik yang tersimpan dalam webserver 

yang sama maupun di webserver lainnya. Link memudahkan para pengakses web 

berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, dan "berkelana" dari satu server 

ke server lain. Kegiatan penelusuran halaman web ini biasa diistilahkan sebagai 

browsing, ada juga yang menyebutnya sebagai 
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surfing (berselancar). 

Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di seluruh dunia, 

maka jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. Hingga saat ini, 

jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka 

miliaran. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk 

menemukan halaman yang memuat topiktopik yang spesifik, maka para 

pengakses web dapat menggunakan suatu search engine (mesin pencari). 

Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata kunci 

(keyword) yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan database 

(basis data) miliknya. Dewasa ini, search engine yang sering digunakan antara 

lain adalah Google (www.google.com) dan Yahoo (www.yahoo.com). 

 

B. Electronic Mail/Email/Messaging 

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi 

yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui 

alamat elektronik di internet. Para pengguna email memilki sebuah mailbox 

(kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu mailserver. Suatu Mailbox 

memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan 

mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan 

yang diterima akan ditampung dalam mailbox, selanjutnya pemilik mailbox 

sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau 

menyunting dan mengirimkan pesan email. 

Layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua basis, yaitu email berbasis 

client dan  email berbasis web. Bagi pengguna email berbasis client, aktifitas per-

emailan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email client, misalnya 

Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi 

penyuntingan dan pembacaan email secara offline (tidak tersambung ke internet), 

dengan demikian, biaya koneksi ke internet dapat dihemat. Koneksi hanya 

diperlukan untuk melakukan pengiriman (send) atau menerima (recieve) email 

dari mailbox. 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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Sebaliknya, bagi pengguna email berbasis web, seluruh kegiatan per-emailan 

harus dilakukan melalui suatu situs web. Dengan demikian, untuk 

menggunakannya haruslah dalam keadaan online. Alamat email dari ISP (Internet 

Service Provider) umumnya berbasis client, sedangkan email berbasis web 

biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan email gratis seperti Hotmail 

(www.hotmail.com) atau YahooMail (mail.yahoo.com). 

 Beberapa pengguna email dapat membentuk kelompok tersendiri yang 

diwakili oleh sebuah alamat email. Setiap email yang ditujukan ke alamat email 

kelompok akan secara otomatis diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. 

Kelompok semacam ini disebut sebagai milis (mailing list). Sebuah milis 

didirikan atas dasar kesamaan minat atau kepentingan dan biasanya dimanfaatkan 

untuk keperluan diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya. Saat 

ini, salah satu server milis yang cukup banyak digunakan adalah Yahoogroups 

(www.yahoogroups.com). 

 Pada mulanya sistem email hanya dapat digunakan untuk mengirim 

informasi dalam bentuk teks standar (dikenal sebagai ASCII, American Standard 

Code for Information Interchange). Saat itu sukar untuk mengirimkan data yang 

berupa berkas non-teks (dikenal sebagai file binary). Cara yang umum dilakukan 

kala itu adalah dengan menggunakan program uuencode untuk mengubah berkas 

binary tersebut menjadi berkas ASCII, kemudian baru dikirimkan melalui e-mail. 

Di tempat tujuan, proses sebaliknya dilakukan. Berkas ASCII tersebut diubah 

kembali ke berkas binary dengan menggunakan program uudecode. Cara ini 

tentunya terlalu kompleks karena tidak terintegrasi dengan sistem email. 

 Belakangan dikembangkan standar baru yang disebut MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions). Standar ini diciptakan untuk 

mempermudah pengiriman berkas dengan melalui attachment (lampiran). MIME 

juga memungkinkan sebuah pesan dikirimkan dalam berbagai variasi jenis huruf, 

warna, maupun elemen grafis. Walaupun Nampak menarik, penggunaan MIME 

akan membengkakkan ukuran pesan email yang dikirimkan. 

Hal ini jelas akan memperlambat waktu yang dibutuhkan untuk mengirim 

maupun menerima pesan. Dalam hal ini, ada anjuran agar sedapat mungkin 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 95 

 

menggunakan format teks standar dalam penyuntingan email. Gunakan MIME 

hanya untuk pesan-pesan tertentu yang memang membutuhkan tampilan yang 

lebih kompleks. 

 

C. File Transfer 

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan 

pengiriman (upload) atau menyalin (download) sebuah file antara komputer lokal 

dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar 

yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol (FTP) 

FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan 

pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP 

juga dimanfaatkan untuk melakukan prose upload suatu halaman web ke 

webserver agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. 

Secara teknis, aplikasi FTP disebut sebagai FTP client, dan yang populer 

digunakan saat ini antara lain adalah Cute FTP dan WS_FTP, Aplikasi-aplikasi ini 

umumnya dimanfaatkan untuk transaksi FTP yang bersifat dua arah (active FTP). 

Modus ini memungkinkan pengguna untuk melakukan baik proses upload 

maupun proses download. Tidak semua semua server FTP dapat diakses dalam 

modus active. Untuk mencegah penyalahgunaan--yang dapat berakibat fatal bagi 

sebuah server FTP—maka pengguna FTP untuk modus active harus memiliki hak 

akses untuk mengirimkan file ke sebuah server FTP. Hak akses tersebut berupa 

sebuah login name dan password sebagai kunci untuk memasuki sebuah sistem 

FTP server. Untuk modus passive, selama memang tidak ada restriksi dari 

pengelola server, umumnya dapat dilakukan oleh semua pengguna dengan modus 

anonymous login (log in secara anonim). Kegiatan mendownload software dari 

Internet misalnya, juga dapat digolongkan sebagai passive FTP. 

 

D. Remote Login 

Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang 

menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk 

mengakses (login) ke sebuah terminal (remote host) dalam lingkungan jaringan 
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internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat 

mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan 

dengan host bersangkutan. Dari sana ia dapat melakukan pemeliharaan 

(maintenance), menjalankan sebuah program atau malahan menginstall program 

baru di remote host. 

 Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote login adalah 

Telnet (Telecommunications Network). Telnet dikembangkan sebagai suatu 

metode yang memungkinkan sebuah terminal mengakses resource milik terminal 

lainnya (termasuk hard disk dan program-program yang terinstall didalamnya) 

dengan cara membangun link melalui saluran komunikasi yang ada, seperti 

modem atau network adapter. Dalam hal ini, protokol Telnet harus mampu 

menjembatani perbedaan antar terminal, seperti tipe komputer maupun sistem 

operasi yang digunakan. 

 Aplikasi Telnet umumnya digunakan oleh pengguna teknis di internet. 

Dengan memanfaatkan Telnet, seorang administrator sistem dapat terus 

memegang kendali atas sistem yang ia operasikan tanpa harus mengakses sistem 

secara fisik, bahkan tanpa terkendala oleh batasan geografis. 

 Namun demikian, penggunaan remote login, khususnya Telnet, 

sebenarnya mengandung resiko, terutama dari tangan-tangan jahil yang banyak 

berkeliaran di internet. Dengan memonitor lalu lintas data dari penggunaan 

Telnet, para cracker dapat memperoleh banyak informasi dari sebuah host, dan 

bahkan mencuri data-data penting sepert login name dan password untuk 

mengakses ke sebuah host. Kalau sudah begini, mudah saja bagi mereka-mereka 

ini untuk mengambil alih sebuah host. Untuk memperkecil resiko ini, maka telah 

dikembangkan protokol SSH (secure shell) untuk menggantikan Telnet dalam 

melakukan remote login. Dengan memanfaatkan SSH, maka paket data antar host 

akan dienkripsi (diacak) sehingga apabila "disadap" tidak akan menghasilkan 

informasi yang berarti bagi pelakunya. 

 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 97 

 

E. IRC (Internet Relay Chat) 

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk 

komunikasi di intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang 

diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komnunikasi terjalin 

melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. kegiatan ini disebut chatting dan 

pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara 

berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik tertentu atau 

berpindah ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan chatter lain. 

Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC Client, diantaranya 

yang paling populer adalah software mIRC. Ada juga beberapa variasi lain dari 

IRC, misalnya apa yang dikenal sebagai MUD (Multi-User Dungeon atau Multi-

User Dimension). Berbeda dengan IRC yang hanya menampung obrolan, aplikasi 

pada MUD jauh lebih fleksibel dan luas. MUD lebih mirip seperti sebuah dunia 

virtual (virtual world) dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi seperti 

halnya pada dunia nyata, misalnya dengan melakukan kegiatan tukar menukar file 

atau meninggalkan pesan. Karenanya, selain untuk bersenang-senang, MUD juga 

sering dipakai oleh komunitas ilmiah serta untuk kepentingan pendidikan 

(misalnya untuk memfasilitasi kegiatan kuliah jarak jauh).  

Belakangan, dengan semakin tingginya kecepatan akses internet, maka 

aplikasi chat terus diperluas sehingga komunikasi tidak hanya terjalin melalui 

tulisan namun juga melalui suara (teleconference), bahkan melalui gambar dan 

suara sekaligus (videoconference). 

 

Interaksi Secara Elektronis 

Akhir-akhir ini, kita cenderung semakin akrab dengan istilah-istilah semacam 

e- Commerce, e-Banking, e-Government, e-Learning, dan sebagainya. Huruf "E" 

disini mengacu pada kata "Electronic", tapi lebih banyak digunakan dalam 

konteks internet. Jadi, istilah-istilah tersebut bisa dibaca sebagai Electronic 

Commerce, Electronic Government, Electronic Banking, atau Electronic 

Learning.  
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Dalam bagian ini, kita akan membahas secara sepintas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan istilah-istilah diatas. Dalam kenyataannya, hal-hal tersebut jauh 

lebih kompleks sehingga tidak mungkin dibahas secara rinci dalam halaman ini. 

1. E-Commerce 

 Dari namanya, kita sudah bisa menebak kalau ini berkaitan dengan 

kegiatan yang bersifat komersial. Tidak salah memang, karena istilah e-commerce 

yang akan kita bahas ini memang mengacu pada kegiatan komersial di internet. 

Contoh paling umum dari kegiatan e-commerce tentu saja adalah aktifitas 

transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-

commerce, para penjual (merchant) dapat menjajakan produknya secara lintas 

negara karena memang sifat internet sendiri yang tidak mengenal batasan 

geografis. Transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di 

dunia asalkan terhubung dalam jaringan internet. 

Umumnya transaksi melalui sarana e-commerce dilakukan melalui sarana suatu 

situs web yang dalam hal ini berlaku sebagai semacam etalase bagi produk yang 

dijajakan. Dari situs web ini, para pembeli (customer) dapat melihat bentuk dan 

spesifikasi produk bersangkutan lengkap dengan harga yang dipatok. Berikutnya, 

apabila si calon pembeli tertarik, maka ia dapat melakukan transaksi pembelian di 

situs tersebut dengan sarana kartu kredit. Berbeda dengan transaksi kartu kredit 

pada umumnya yang menggunakan peralatan khusus, transaksi kartu kredit di 

internet cukup dilakukan dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta waktu 

kadaluwarsanya pada formulir yang disediakan.  

Di tahap selanjutnya, program di server e-commerce akan melakukan verifikasi 

terhadap nomor kartu kredit yang diinputkan. Apabila nomor kartu yang 

dimasukkan valid, maka transaksi dianggap sah dan barang yang dipesan akan 

dikirimkan ke alamat pembeli. Tentu saja sebelumnya saat mengisi formulir 

pemesanan, calon pembeli telah mengisikan alamat lengkap kemana barang yang 

akan dibelinya harus dikirimkan. Harga barang yang dibeli kemudian akan 

dimasukkan dalam rekening tagihan dari kartu kredit yang digunakan.  

Aktifitas e-commerce sebenarnya bukan melulu berkisar pada usaha perdagangan. 

Kalau kita rajin menjelajahi situs-situs web, kita bisa menjumpai aneka usaha 
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yang pada intinya berusaha mengeduk keuntungan dari lalu-lintas akses internet. 

Ambil contoh situs lelang online di www.ebay.com yang demikian populer, juga 

situs penyedia jasa yang mengutip bayaran untuk netters yang ingin menggunakan 

layanannya. Tidak ketinggalan pula situssitus khusus dewasa. Bahkan untuk yang 

terakhir ini justeru disebut-sebut sebagai pelopor dari bisnis e-commerce.  

Seperti halnya kegiatan bisnis konvensional, iklan juga memegang peranan 

penting dalam e-commerce. Para pengelola situs web banyak mendapatkan 

pemasukan dari iklan yang ditayangkan di situs web yang dikelolanya (umumnya 

berbentuk iklan banner atau popup window). Tengok saja Yahoo atau DetikCom 

sebagai contoh dimana tiap halamannya selalu dijejali oleh banner iklan yang 

mencolok mata. Wajar saja, sebab dari sanalah sumber pembiayaan layanan (plus 

sumber keuntungan) mereka berasal.  

Tapi dengan makin banyaknya situs web yang muncul juga berarti semakin 

ketatnya persaingan. Menjaring iklan di sebuah situs web tentu saja tidak 

gampang. Para pemasang iklan umumnya hanya berminat memasang iklannya 

pada situs dengan trafik kunjungan yang tinggi. Itu artinya para pengelola situs 

harus berusaha memancing sebanyak mungkin pengunjung ke situs mereka. 

Caranya tentu saja dengan memajang content yang beragam sehingga pengunjung 

bisa betah berlama-lama di situsnya—syukursyukur kalau mereka akan balik lagi 

di kesempatan berikut atau lebih baik lagi apabila sampai menjadi pengunjung 

setia.  

 Sayangnya mengundang pengunjung dengan cara ini jelas butuh usaha dan 

biaya yang tidak sedikit, sementara itu efektifitas pemasangan banner iklan di 

situs web sendiri sebenarnya masih diragukan. Para pengunjung situs web 

umumnya datang dengan tujuan untuk mencari informasi sehingga kemungkinan 

besar tidak sempat melirik ke bannerbanner yang terpajang di situs web 

bersangkutan. Alih-alih memperhatikan, para pengunjung kerap malahan merasa 

terganggu dengan adanya banner iklan di sebuah halaman web. Walhasil banyak 

situs web yang tidak mampu membiayai operasionalnya karena pemasukan dari 

iklan ternyata tidak mampu mengimbangi besarnya modal yang dikucurkan. 
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Karena itulah beberapa waktu terakhir ini kita banyak melihat situs web komersial 

(dikenal sebagai 'DotCom') yang bertumbangan 

 

2. E-Banking 

Electronic Banking, atau e-banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan 

di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan 

hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via 

web. Mirip dengan penggunaan mesin ATM, lewat sarana internet seorang 

nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan rekening, transfer dana antar 

rekening, hingga pembayaran tagihantagihan rutin bulanan (listrik, telepon, dsb.) 

melalui rekening banknya. Jelas banyak keuntungan yang bisa didapatkan nasabah 

dengan memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat dari waktu dan tenaga 

yang dapat dihemat karena transaksi e-banking jelas bebas antrian dan dapat 

dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan 

internet.  

Untuk dapat menggunakan layanan ini, seorang nasabah akan dibekali dengan 

login dan  kode akses ke situs web dimana terdapat fasilitas e-banking milik bank 

bersangkutan.  

Selanjutnya, nasabah dapat melakukan login dan melakukan aktifitas 

perbankan melalui  

situs web bank bersangkutan. E-banking sebenarnya bukan barang baru di 

internet, tapi di Indonesia sendiri, baru beberapa tahun belakangan ini marak 

diaplikasikan oleh beberapa bank papan atas. Konon ini berkaitan dengan 

keamanan nasabah yang tentunya menjadi perhatian utama dari para pengelola 

bank disamping masalah infrastruktur bank bersangkutan.  

Keamanan memang merupakan isu utama dalam e-banking karena 

sebagaimana kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga 

rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak 

bertanggung jawab. Sebuah situs ebanking diwajibkan untuk menggunakan 

standar keamanan yang sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap layanan yang 

mereka sediakan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul 
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berhak. Salah satu teknik pengamanan yang sering dugunakan dalam e-banking 

adalah melalui SSL (Secure Socket Layer) maupun lewat protocol HTTPS (Secure 

HTTP). 

 

3. E-Government 

Istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan 

maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun 

namanya egovernmet, tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem pemerintahan 

yang sepenuhnya berbasis internet. E-government, khususnya di Indonesia, masih 

diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet (entah web, alamat email 

kontak, atau milis) yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud 

mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi 

daerah bersangkutan, entah itu sebagai  investor atau turis.  

Kalau kita menengok ke situs-situs pemerintah daerah di Indonesia yang 

mengaku sebagai "e-government", sebenarnya tidak ubahnya dengan etalase yang 

memajang data statisik, potensi wisata, dan kekayaan alam suatu daerah, dan tidak 

ketinggalan pula kesempatan (baca: undangan) bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya di daerah bersangkutan. Content yang berkaitan dengan 

pemerintahan (government) sendiri malahan tidak mendapat perhatian yang 

cukup.  

Ini mungkin hanya masalah istilah, tapi rasanya cukup mengganggu juga, 

khususnya kalau dibandingkan dengan aktifitas elektronik lainnya di internet yang 

memang betulbetul mengacu ke namanya. Namun demikian, mudah-mudahan kita 

juga sedang menuju ke arah yang lebih maju dalam hal pemanfaatan internet 

untuk keperluan pemerintahan sehingga kelak slogan e-government ini betul-betul 

diaplikasikan secara utuh dan bukannya sekedar sebagai "etalase" potensi daerah 

seperti yang sekarang kita saksikan.  

Salah satu contoh penerapan e-Government dalam artian sesungguhnya dapat 

dijumpai di negara tetangga kita, Singapura. Untuk penerapan e-Governement di 

negaranya, pemerintah Singapura telah menjalankan proyek ambisius yang 

disebut eGAP (Electronic Government Action Plan). Proyek yang setiap tahapnya 
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menyedot anggaran sebesar US$ 743 juta ini bertujuan untuk mewujudkan 

pelayanan publik secara online di Negara tersebut.  

Tahap pertama proyek ini telah berhasil membangun 1600 layanan publik 

secara online. Layanan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga sanggup 

melakukan transaksi semacam memesan fasilitas olahraga, mendaftarkan 

perusahaan, membuat paspor baru, dan sebagainya. Program ini telah berhasil 

membuat 75 persen penduduk Singapura mulai berkomunikasi dengan birokrasi 

secara online via internet. Dalam proyek eGAP tahap II yang dimulai pada tahun 

2003, pemerintah negara pulau tersebut mengharapka  90 persen warga negaranya 

dapat berkomunikasi secara online pada 2006 nanti. 

 

4. E-Learning 

Istilah e-Learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan 

teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Definisi e-

Learning sendiri sebenarnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang 

suatu topik (seperti halnya situs ini) juga dapat tercakup dalam e-Learning ini. 

Namun istilah e-Learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat 

sebuah transformasi proses belajarmengajar di sekolah dalam bentuk digital yang 

dijembatani oleh teknologi Internet.  

Dalam teknologi e-Learning, semua proses belajar-mengajar yang biasa 

ditemui dalam sebuah ruang kelas, dilakukan secara live namun virtual, artinya 

dalam saat yang sama, seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang ada 

di suatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer 

lain di tempat yang berbeda.   

Dalam hal ini, secara langsung guru dan siswa tidak saling berkomunikasi, 

namun secara tidak langsung mereka saling berinteraksi pada waktu yang sama. 

Semua proses belajar-mengajar hanya dilakukan di depan sebuah komputer yang 

terhubung ke jaringan internet, dan semua fasilitas yang yang biasa tersedia di 

sebuah sekolah dapat tergantikan fungsinya hanya oleh menu yang terpampang 

pada layar monitor komputer. Materi pelajaran pun dapat diperoleh secara 

langsung dalam bentuk file-file yang dapat di-download, sedangkan interaksi 
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antara guru dan siswa dalam bentuk pemberian tugas dapat dilakukan secara lebih 

intensif dalam bentuk forum diskusi dan email.  

Pemanfaatan e-Learning membuahkan beberapa keuntungan, diantaranya dari 

segi finansial dengan berkurangnya biaya yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan sistem secara keseluruhan jika dibandingkan dengan biaya 

yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan sekolah beserta seluruh perangkat 

pendukungnya, termasuk pengajar. Dari sisi peserta didik, biaya yang diperlukan 

untuk mengikuti sekolah konvensional, misalnya transportasi, pembelian buku, 

dan sebagainya dapat dikurangi, namun sebagai gantinya diperlukan biaya akses 

internet. Dari sisi penyelenggara, biaya pengadaan e-Learning sendiri dapat 

direduksi, disamping jumlah peserta didik yang dapat ditampung jauh melebihi 

yang dapat ditangani oleh metode konvensional dalam kondisi geografis yang 

lebih luas.  

Namun, dibalik segala kelebihan yang ditawarkan, penerapan e-Learning, 

khususnya di Indonesia masih menyimpan masalah, antara lain pada keterbatasan 

akses internet serta kurangnya pemahaman masyarakat akan teknologi internet. e-

Learning juga kurang cocok untuk digunakan pada level pendidikan dasar dan 

menengah, khususnya karena kendala sosialisasi. Seperti kita ketahui, tujuan 

kegiatan belajar-mengajar di sekolah bukan hanya untuk menimba ilmu 

pengetahuan, melainkan juga melatih anak untuk bersosialisasi dengan teman 

sebaya maupun lingkungan di luar rumah. Hal semacam ini tidak bisa didapati 

dalam sekolah maya via e-Learning. Disamping itu, sistem belajar jarak jauh 

sangat mensyaratkan kemandirian, sehingga lebih cocok untuk diterapkan pada 

lembaga pendidikan tinggi maupun kursus.   

Disamping beberapa sampel diatas, kita akan menjumpai lebih banyak lagi "e-

e" lainnya di intenet sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya aktifitas di 

dunia nyata yang dapat dipindahkan dalam bentuk elektronis di internet. Namun 

demikian, kiranya kita semua setuju bahwa tidak seluruh kegiatan manusia dapat 

ditransformasikan kedalam bentuk elektronis. Manusia pada dasarnya adalah 

mahluk sosial, dan karenanya memiliki naluri untuk bersosialisasi secara normal. 

Kebutuhan sosialisasi semacam ini hanya bisa dipuaskan melalui interaksi secara 
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manusiawi, bukan melalui perangkat elektronik, seberapapun majunya tingkat 

perkembangan teknologi yang telah dicapai. 

 

Cybercrime 

Sebagaimana di dunia nyata, internet sebagai dunia maya juga banyak 

mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari 

keuntungan materi maupun sekedar untuk melampiaskan keisengan. Hal ini 

memunculkan fenomena khas yang sering disebut cybercrime (kejahatan di dunia 

cyber).  

Dalam lingkup cybercrime, kita sering menemui istilah hacker. Penggunaan 

istilah ini dalam konteks cybercrime sebenarnya kurang tepat. Istilah hacker 

biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari 

sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. 

Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untik memiliki 

kemampuan penguasaan sistem yang diatas rata-rata kebanyakan pengguna. Jadi, 

hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral.  

Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet 

lazimnya disebut sebagai cracker (terjemahan bebas: pembobol). Boleh dibilang 

para craker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya 

untuk hal-hal yang negatif. Aktifitas cracking di internet memiliki lingkup yang 

sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs 

web, probing, menyebarkan virus hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan 

yang terakhir disebut ini dikenal sebagai DoS (Denial of Services). Dibandingkan 

modus lain, DoS termasuk yang paling berbahaya karena tidak hanya sekedar 

melakukan pencurian maupun perusakan terhadap data pada sistem milik orang 

lain, tetapi juga merusak dan melumpuhkan sebuah sistem.  

Salah satu aktifitas cracking yang paling dikenal adalah pembajakan sebuah 

situs web dan kemudian mengganti tampilan halaman mukanya. Tindakan ini 

biasa dikenal dengan istilah deface. Motif tindakan ini bermacam-macam, mulai 

dari sekedar iseng menguji "kesaktian" ilmu yang dimiliki, persaingan bisnis, 

hingga motif politik. Kadang-kadang, ada juga cracker yang melakukan hal ini 
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semata-mata untuk menunjukkan kelemahan suatu sistem kepada administrator 

yang mengelolanya  

Aktifitas destruktif lain yang bisa dikatagorikan sebagai cybercrime adalah 

penyebaran virus (worm) melalui internet. Kita tentu masih ingat dengan kasus 

virus Melissa atau I Love You yang cukup mengganggu pengguna email 

bebereapa tahun lalu. Umumnya tidakan ini bermotifkan iseng. Ada kemungkinan 

pelaku memiliki bakat "psikopat" yang memiliki kebanggaan apabila berhasil 

melakukan tindakan yang membuat banyak orang merasa terganggu atyau tidak 

aman. 

- Cybercrime atau Bukan? 

Tidak semua cybercrime dapat langsung dikatagorikan sebagai 

kejahatan dalam artian yang sesungguhnya. Ada pula jenis kejahatan yang 

masuk dalam "wilayah abu-abu". Salah satunya adalah probing atau 

portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian 

terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi 

yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, 

dan sebagainya. Kalau dianalogikan, kegiatan ini mirip dengan maling 

yang melakukan survey terlebih dahulu terhadap sasaran yang dituju. Di 

titik ini pelakunya tidak melakukan tindakan apapun terhadap sistem yang 

diintainya, namun data yang ia dapatkan akan sangat bermanfaat untuk 

melakukan aksi sesungguhnya yang mungkin destruktif. 

Juga termasuk kedalam "wilayah abu-abu" ini adalah kejahatan yang 

berhubungan dengan nama domain di internet. Banyak orang yang 

melakukan semacam kegiatan "percaloan" pada nama domain dengan 

membeli domain yang mirip dengan merek dagang atau nama perusahaan 

tertentu dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada pemilik 

merk atau perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan ini diistilahkan sebagai 

cybersquatting. kegiatan lain yang hampir mirip dikenal sebagai 

typosquatting, yaitu membuat nama domain "pelesetan" dari domain yang 

sudah populer. Para pelaku typosquatting berharap dapat mengeduk 
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keuntungan dari pengunjung yang tersasar ke situsnya karena salah 

mengetik nama domain yang dituju pada browsernya. 

  Selain tindak kejahatan yang membutuhkan kemampuan teknis yang 

memadai, ada juga kejahatan yang menggunakan internet hanya sebagai 

sarana. Tindak kejahatan semacam ini tidak layak digolongkan sebagai 

cybercrime, melainkan murni kriminal. Contoh kejahatan semacam ini 

adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk 

digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan 

media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material 

bajakan. 

 Pengiriman email anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat 

dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai 

sarana. Di beberapa negara maju, para pelaku spamming (yang diistilahkan 

sebagai spammer) dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi. 

   Jenis-jenis cybercrime maupun kejahatan yang menggunakan 

internet sebagai sarana ditengarai akan makin bertambah dari waktu ke 

waktu, tidak hanya dari segi jumlah maupun kualitas, tetapi juga 

modusnya. Di beberapa negara maju dimana internet sudah sangat 

memasyarakat, telah dikembangkan undang-undang khusus yang mengatur 

tentang cybercrime. UU tersebut, yang disebut sebagai Cyberlaw, biasanya 

memuat regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh para pengguna internet 

di negara bersangkutan, lengkap dengan perangkat hukum dan sanksi bagi 

para pelanggarnya. 

   Namun demikian, tidak mudah untuk bisa menjerat secara hukum 

pelaku cybercrime. Tidak seperti internet yang tidak mengenal batasan 

negara, maka penerapan cyberlaw masih terkendala oleh batasan 

yurisdiksi. Padahal, seorang pelaku tidak perlu berada di wilayah hukum 

negara bersangkutan untuk melakukan aksinya. 

   Sebagai contoh, bagaimana cara untuk menuntut seorang hacker, 

katakanlah berkebangsaan Portugal, yang membobol sebuah situs 

Indonesia yang servernya ada di Amerika Serikat, sementara sang hacker 
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sendiri melakukan aksinya dari Australia. Lantas, perangkat hukum negara 

mana yang harus digunakan untuk menjeratnya? Belum lagi adanya 

banyaknya "wilayah abu-abu" yang sulit dikatagorikan apakah sebagai 

kejahatan atau bukan, membuat Cyberlaw masih belum dapat diterapkan 

dengan efektifitas yang maksimal. 

 

Pemanfaatan Internet 

Dewasa ini, penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek 

kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan keagamaan. 

Pendeknya apa saja yang dapat terpikirkan! Kita dapat mengetahui berita-berita 

teraktual hanya dengan mengklik situs-situs berita di web. Demikian pula dengan 

kurs mata uang atau perkembangan di lantai bursa, internet dapat menyajikannya 

lebih cepat dari media manapun. Para akademisi merupakan salah satu pihak yang 

paling diuntungkan dengan kemunculan internet. Aneka referensi, jurnal, maupun 

hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet tersedia dalam jumlah yang 

berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi perlu mengaduk-aduk buku di perpustakaan 

sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Cukup dengan 

memanfaatkan search engine, materi-materi yang relevan dapat segera ditemukan. 

Selain menghemat tenaga dalam mencarinya, materi-materi yang dapat 

ditemui di internet cenderung lebih up-to-date. Buku-buku teks konvensional 

memiliki rentang waktu antara proses penulisan, penerbitan, sampai ke tahap 

pemasaran. Kalau ada perbaikan maupun tambahan, itu akan dimuat dalam edisi 

cetak ulangnya, dan itu jelas membutuhkan waktu. Kendala semacam ini nyaris 

tidak ditemui dalam publikasi materi ilmiah di internet mengingat meng-upload 

sebuah halaman web tidaklah sesulit menerbitkan sebuah buku. Akibatnya, materi 

ilmiah yang diterbitkan melalui internet cenderung lebih aktual dibandingkan 

yang diterbitkan dalam bentuk buku konvensional.  

Kelebihan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis juga 

menjadikan internet sebagai sarana yang ideal untuk melakukan kegiatan belajar 

jarak jauh, baik melalui kursus tertulis maupun perkuliahan. Tentu saja ini 
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menambah panjang daftar keuntungan bagi mereka yang memang ingin maju 

dengan memanfaatkan sarana internet.  

Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dengan 

hadirnya ecommerce, kegiatan bisnis dapat dilakukan secara lintas negara tanpa 

pelakunya perlu beranjak dari ruangan tempat mereka berada.  

Internet juga merambah bidang keagamaan, bidang yang biasanya jarang 

mengadaptasi perkembangan teknologi. Disini internet dimanfaatkan untuk sarana 

dakwah maupun diskusi-diskusi keagamaan. Di Indonesia, jaringan-jaringan 

seperti Isnet (Islam) maupun ParokiNet (Katolik) telah lama beroperasi dan 

memberikan manfaat yang besar bagi umat. Kegiatan sosial seperti pengumpulan 

zakat dan Infaq dapat dilaksanakan secara cepat melalui sarana internet. Bagi 

mereka yang gemar bersosialisasi atau mencari sahabat, internet menawarkan 

berjuta kesempatan. Baik melalui email maupun chatroom, para pengguna 

internet dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya di segala penjuru 

dunia dalam waktu singkat dan biaya yang relatif murah. Apabila dalam surat 

menyurat konvensional yang menggunakan jasa pos, sebuah surat bisa 

menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam perjalanan lintas benua, maka 

sebuah email hanya membutuhkan hitungan detik untuk dapat menjangkau segala 

sudut dunia.  

Biaya komunikasi lintas benua dapat lebih ditekan lagi. Dengan hadirnya 

teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol), pengguna telepon tidak lagi perlu 

mengeluarkan biaya sambungan telepon internasional yang sangat mahal untuk 

menghubungi kolega atau keluarga di luar negeri. Teknologi ini memungkinkan 

kita melakukan percakapan telepon internasional dengan ongkos yang hanya 

sedikit lebih mahal dari biaya pulsa telepon lokal. Bagi yang berniat mencari 

hiburan, internet menawarkan pilihan yang berlimpah. Dengan memanfaatkan 

game server, seseorang dapat bermain game bersama lawan dari Negara lain 

melalui jaringan internet. Pecinta musik juga semakin dimanja dengan hadirnya 

klipklip MP3 dari lagu-lagu favorit. Bagi yang haus akan informasi dari dunia 

entertainment, internet adalah surga dengan berlimpahnya situs-situs web para 

artis, baik nasional maupun internasional.  
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 Sebagaimana hal-hal lain di dunia, internet selain menawarkan manfaat, juga 

menyimpan mudharat. Berlimpahnya informasi yang tersedia dari bermacam-

macam sumber membuat para netters harus jeli dalam memilah-milah. Maklum, 

karena sifatnya yang bebas, maka tidak sulit bagi pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk memajang informasi yang menyesatkan, atau bahkan 

yang menjurus ke arah fitnah. Tidak semua informasi yang didapat melalui sarana 

internet terjamin akurasinya. Dalam hal ini, para pengguna internet sangat dituntut 

kejeliannya agar tidak terlampau mudah percaya terhadap informasi-informasi 

yang tidak jelas, baik sumber maupun kredibilitas penyedianya.  

Pembajakan karya intelektual juga merupakan salah satu ekses negatif dalam 

penggunaan internet. Tahukan anda bahwa format musik MP3 yang populer itu 

hampir semuanya ilegal? Dan materi ilegal semacam ini dapat dengan mudah 

menyebar berkat "jasa" internet. Disamping contoh-contoh diatas, masih tak 

terhitung lagi sisi gelap dari penggunaan internet. Tidak heran, beberapa negara 

yang terhitung "konservatif", seperti Arab Saudi dan China, membatasi secara 

ketat akses internet bagi warganya.  

Kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi via internet juga 

ditengarai membuat banyak netters kehilangan kesempatan, bahkan kemampuan, 

untuk berkomunikasi secara personal. Mereka tenggelam dalam keasyikan ber-

chatting atau ber-email dengan teman di dunia maya hingga melupakan sosialisasi 

di dunia nyata. Terlepas dari segala ekses negatif tersebut, internet tetaplah hanya 

sekedar sarana. Ia hanyalah alat, bukan tujuan. Di tangan para penggunanyalah 

internet dapat memberikan manfaat atau malahan justeru mudharat. 
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BAB IX 

APLIKASI MATHEMATIK 

 

Sistem Numerik dan Konversi  

Bilangan dapat disajikan dalam beberapa cara. Cara penyajiannya tergantung 

pada Basis (BASE) bilangan tersebut. Terdapat 4 cara utama dalam penyajian 

bilangan.  

 

1. Sistem Bilangan Desimal   

  Manusia umumnya menggunakan bilangan pada bentuk desimal. Bilangan 

desimal adalah sistem bilangan yang berbasis 10. Hal ini berarti bilangan – 

bilangan pada sistem ini terdiri dari 0 sampai dengan 9. Berikut ini beberapa 

contoh bilangan dalam bentuk desimal:  

126
10 

(umumnya hanya ditulis 126)  

11
10  

(umumnya hanya ditulis 11)  

 

2. Sistem Bilangan Biner 

  Bilangan dalam bentuk biner adalah bilangan berbasis 2. Ini menyatakan 

bahwa bilangan yang terdapat dalam sistem ini hanya 0 dan 1. Berikut ini 

contoh penulisan dari bilangan biner :  

1111110
2 
 

1011
2  

 

3.  Sistem Bilangan Oktal  

  Bilangan dalam bentuk oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Hal 

ini berarti bilangan – bilangan yang diperbolehkan hanya berkisar antara 0 – 7. 

Berikut ini contoh penulisan dari bilangan oktal :  

176
8 
 

13
8  
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4. Sistem Bilangan Heksadesimal 

  Bilangan dalam sistem heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16. 

Sistem ini hanya memperbolehkan penggunaan bilangan dalam skala 0 – 9, dan 

menggunaan huruf A – F, atau a – f karena perbedaan kapital huruf tidak 

memiliki efek apapun. Berikut ini contoh penulisan bilangan pada sistem 

heksadesimal :  

7E
16 

B16 

 

 

Berikut adalah perbandingan keseluruhan sistem penulisan bilangan : 

 

 

Konversi 

1.  Decimal kebiner/biner ke decimal 

  Untuk mengubah angka desimal menjadi angka biner digunakan metode 

pembagian dengan angka 2 sambil memperhatikan sisanya. Ambil hasil bagi 

dari proses pembagian sebelumnya, dan bagi kembali bilangan tersebut dengan 

angka 2. Ulangi langkah – langkah tersebut hingga hasil bagi akhir bernilai 0 

atau 1. Kemudian susun nilai – nilai sisa dimulai dari nilai sisa terakhir 

sehingga diperoleh bentuk biner dari angka bilangan tersebut.  
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Dengan menuliskan nilai sisa mulai dari bawah ke atas, didapatkan angka biner 

1111110
2.  

 

 

 Angka desimal 205 diperoleh dari penjumlahan angka yang di arsir. Setiap 

biner yang bernilai 1 akan mengalami perhitungan, sedangkan yang bernilai 0 

tidak akan dihitung karena hanya akan menghasilkan nilai 0.  

 

2.  Desimal ke Oktal/Heksadesimal dan Oktal/Heksadesimal ke Desimal 

   Pengubahan bilangan desimal ke bilangan oktal atau bilangan 

heksadesimal pada dasarnya sama dengan konversi bilangan desimal ke biner. 

Perbedaannya terletak pada bilangan pembagi. Jika pada konversi biner 

pembaginya adalah angka 2, maka pada konversi oktal pembaginya adalah 

angka 8, sedangkan pada konversi heksadesimal pembaginya adalah 16.  
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Dengan menuliskan nilai sisa dari bawah ke atas, kita peroleh bilangan oktal 176
8 
 

 

 Konversi bilangan Oktal dan Heksadesimal sama dengan konversi bilangan 

Biner ke Desimal. Perbedaanya hanya terdapat pada penggunaan angka basis. 

Jika sistem Biner menggunakan basis 2, maka pada bilangan Oktal, basis yang 

digunakan adalah 8 dan pada bilangan Heksadesimal adalah angka 16.  
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3.  Biner ke Oktal dan Oktal ke Biner  

  Untuk mengubah bilangan biner ke oktal, kita pilah bilangan tersebut 

menjadi 3 bit bilangan biner dari kanan ke kiri. Tabel berikut ini menunjukkan 

representasi bilangan biner terhadap bilangan oktal :  
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 Mengubah sistem bilangan oktal menjadi bilangan biner dilakukan dengan cara 

kebalikan dari konversi biner ke oktal. Dalam hal ini masing – masing digit 

bilangan oktal diubah langsung menjadi bilangan biner dalam kelompok tiga 

bit, kemudian merangkai kelompok bit tersebut sesuai urutan semula.  

 

 

 

4. Biner ke Heksadesimal dan Heksadesimal ke Biner  

  Pengubahan bilangan Biner ke Heksadesimal dilakukan dengan 

pengelompokan setiap empat bit Biner dimulai dari bit paling kanan. 

Kemudian konversikan setiap kelompok menjadi satu digit Heksadesimal. 

Tabel berikut menunjukkan representasi bilangan Biner terhadap digit 

Heksadesimal :  
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 Konversi bilangan Heksadesimal ke Biner dilakukan dengan membalik urutan 

dari proses pengubahan Biner ke Heksadesimal. Satu digit Heksadesimal 

dikonversi menjadi 4 bit Biner. 
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BAB X 

PENGENALAN KRIMINALITAS KOMPUTER 

 

Pendahuluan  

 Definisi kejahatan komputer terus berubah seiring dengan penggunaan dan 

penyalahgunaan komputer yang merambah-ranah baru. Ketika komputer pertama 

diperkenalkan, kejahatan komputer hanya didefinisikan sebagai bentuk kejahatan 

kerah putih yang dilakukan dalam suatu sistem komputer. Tatkala aplikasi 

komputer meluas, terutama dalam telekomunikasi, kejahatan komputer juga 

merebak dan mulai masuk pelanggaran, komputer digunakan secara langsung atau 

tidak langsung dalam tindak kejahatan. Definisi paling sesuai untuk kejahatan 

komputer saat ini adalah segala tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan 

teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras 

dan lunak (hardware dan software), manipulasi data, pengaksesan sistem 

komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program kesemuanya 

masuk definisi ini. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat 

secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pengubahan data 

secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program 

pendobrak (hacking) untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan 

contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Sebaliknya, keterlibatan pasif 

berarti komputer menjadi alat dalam tindak kejahatan, tetapi tuduhan kejahatan 

komputer mungkin tidak relevan.   

Kejahatan komputer internal merupakan pengubahan program yang menghasilkan 

tampilan fungsi tidak resmi (unauthorized) dalam suatu sistem komputer. 

Pelanggaran itu yang biasanya dilakukan oleh programer komputer memerlukan 

pengetahuan komputer yang luas. Seorang programer mampu mengubah program 

yang ada sehingga tampak berjalan normal, tetapi sebenarnya menjalankan fungsi 

yang tidak diinginkan ketika kondisi logis tertentu dipenuhi. Dalam keadaan itu, 

programer mampu menghapus file, mengubah data, atau menyebabkan kerusakan 

sistem. Karena kejahatan terjadi bertahun-tahun, mereka diberi nama, misalnya 

Trojan horses, logic bombs, dan trap doors untuk menandai teknik pemrograman 
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yang berbeda dalam menjalankan fungsi tidak resmi. Virus yang menjadi tipe 

kejahatan komputer internal terbaru merupakan seperangkat instruksi yang tidak 

hanya menjalankan fungsi tidak resmi, tetapi juga menyisipkannya secara diam-

diam pada program lain. Dengan proses penyebaran, virus menular melalui suatu 

sistem ke sistem lain ketika program yang terinfeksi disalin atau dikirimkan.  

Kejahatan telekomunikasi meliputi akses ilegal atau penggunaan sistem komputer 

lewat hubungan telepon. Program hacking berusaha menemukan kode akses yang 

sahih untuk suatu sistem komputer dengan terus-menerus memanggil sistem itu 

dengan kode yang dibangkitkan secara acak. Dengan sebuah kode sahih yang 

ditemukan dengan cara seperti ini, sistem dapat diakses dan biaya dibebankan 

pada pelanggan yang tidak tahu-menahu. Phreaking telephone merupakan tindak 

kejahatan lewat telepon yang dilakukan dengan piranti elektronik yang 

mengeluarkan nada (tone) yang memberi sinyal transaksi jarak jauh normal pada 

sistem telepon. Piranti ilegal itu menipu sistem telepon agar percaya bahwa tarif 

jarak jauh sedang diproses secara resmi. Kejahatan manipulasi komputer 

melibatkan pengubahan data atau penciptaan record dalam suatu sistem untuk 

pengembangan kejahatan lain. Pada dasarnya segala penggelapan dalam lembaga 

keuangan dibuat dengan menciptakan account atau modifikasi data palsu dalam 

account yang ada untuk menggelapkan. 

 

Kategori Kejahatan Komputer  

 Ada banyak katagori kejahatan di antaranya adalah Kejahatan Komputer 

Internal, Penyokong Perusahaan Kriminal, Trojan, horses, Database penyokong 

distribusi narkoba, Logic bombs, Database untuk mencatat informasi pelanggan 

Trap doors, kejahatan Telekomunikasi, Pencurian Perangkat Keras/Lunak, 

Kejahatan Manipulasi, Komputer Phreaking, Perampokan perangkat lunak, 

Penggelapan Hacking, Pencurian chip mikrokomputer, Papan buletin ilegal, 

Penyalahgunaan sistem telefon, Pencurian rahasia dagang.  

Database yang dikembangkan oleh operator obat-obatan ilegal untuk pelacakan 

distribusi termasuk dalam kategori mendukung organisasi kejahatan. Penyitaan 

obat-obatan dilakukan di tempat informasi yang terkomputerisasi memainkan 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 120 

 

peran utama dalam pendakwaan pelaku kejahatan. Sering kepolisian lokal tidak 

mampu menganalisis kejahatan komputer, atau tidak percaya informasi itu akan 

menjadi data bernilai.  

Bulletin board komputer menjadi sumber informasi lain yang mendukung 

aktivitas ilegal. Bulletin board memungkinkan simpanan informasi yang akan 

dikembalikan oleh seseorang yang menghubungi sistem itu. Penyimpanan 

informasi pada bulletin board dengan sendirinya tidak ilegal, tetapi 

penggunaannya telah memperluas peluang berbagai aktivitas ilegal. Tindak 

kejahatan yang sering terjadi adalah pembajakan perangkat lunak yang 

didefinisikan sebagai menyalin secara ilegal paket perangkat lunak yang berhak 

cipta. Bentuk pembajakan paling kentara terjadi ketika seseorang membeli 

program berhak cipta, menggandakannya, lalu menjual salinannya demi mengeruk 

keuntungan. ipe pencurian lain adalah pencurian rahasia dagang mengenai produk 

yang sedang dikembangkan. Di beberapa wilayah AS yang menjai pusat 

penelitian dan pengembangan, pencurian perangkat keras dari chip 

mikrokomputer sampai mainframe besar bukan kejadian yang langka. Meskipun 

hanya pencurian berskala besar perangkat keras dan lunak yang dapat dikenai 

pasal pencurian, tindakan itu merupakan kejahatan komputer karena komputer 

menjadi target aktivitas ilegal. Kerugian pendapatan akibat kejahatan komputer 

sulit dinilai. Perusahaan akuntansi seperti Ernst dan Whinney di Cleveland 

memperkirakan bahwa pencurian teknologi tinggi (high-tech) telah merampok 

dari tiga miliar sampai lima miliar dolar tiap tahun di AS. 

Law Enforcement Response (Respons Penegakan Hukum) Berbagai badan 

Federal (nasional) pada dasarnya telah menangani kejahatan komputer alih-alih 

badan di tingkat negara bagian dan lokal. Wewenang legislatif berdasarkan ayat 

1029 (―Pemalsuan dan Tindakan Sejenis dalam Piranti Akses‖) dan ayat 1030 

(―Pemalsuan dan Tindakan Sejenis dalam Bidang Komputer‖) pada Pasal 18 UU 

AS. FBI, Internal Revenue Service (IRS), dan United States Secret Service 

(USSS) adalah badan Federal terkemuka yang telah melatih para penyelidik untuk 

melacak kejahatan komputer.  
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Pada 1979, hanya enam negara bagian yang mempunyai peraturan kejahatan 

komputer. Kian banyaknya negara bagian yang mempunyai hukum kejahatan 

komputer merupakan tanda makin awasnya legislatif. Beberapa badan negara 

bagian telah aktif dalam investigasi kejahatan komputer, misalnya Kepolisian 

Negara Bagian Illinois dan Kantor Kejaksaan Negara Bagian Arizona. Respons 

kepolisian setempat dan kantor penuntut (prosecutor) pada kejahatan komputer 

campur aduk. Namun, dalam survei Program Penilaian Nasional 1986 yang 

dilakukan oleh Lembaga Hukum dan Peradilan, 75 persen kepala kepolisian dan 

63 persen sherif menilai penyelidikan kejahatan komputer sebagai penyebab 

paling besar dalam beban kerja pada masa mendatang bagi kepolisian. Dalam 

yurisdiksi yang lebih besar (populasi lebih dari 500.000), responsnya lebih tinggi, 

yakni 84 persen untuk kepala kepolisian dan 75 persen untuk sherif. Karena 

Alameda County (Silicon Valley) telah lama menjadi pusat pengembangan 

perangkat keras dan lunak, Kantor Kejaksaan Distrik sejak bertahun-tahun yang 

lalu menangani kasus kejahatan komputer. Seorang jaksa menjadi ahli yang 

dikenal di tingkat nasional karena menjadi penuntut dalam perkara kejahatan 

komputer pada 1974. Dia juga aktif dalam pengembangan perundang-undangan 

tentang kejahatan komputer. Mikrokomputer tampaknya menjadi mayoritas kasus 

yang ditangani oleh Kejaksaan Kalifornia. Akibatnya, makin besar kebutuhan 

badan penegak hukum dan kejaksaan di AS untuk memahami ―pemeliharaan 

data‖ untuk kegunaan pembuktian. Ketika kejaksaan makin cekatan, makin 

banyak kasus yang masuk ke pengadilan dan makin banyak jaksa diminta 

melakukan tugas penuntutan. Pada 1987, kejaksaan memberkaskan 30 tuntutan 

kejahatan komputer khusus terhadap tertuduh pelaku kejahatan. Penyelidik dari 

kejaksaan (bukan seorang jaksa) menangani lebih kurang 35 perkara kejahatan 

komputer tiap tahun, meliputi penyalahgunaan (embezzlement), manipulasi 

(fraud), hacking, dan penyalahgunaan sistem telepon. Melalui permintaan 

pencarian (search warrant), suatu sistem komputer dibawa ke kejaksaan jika 

dipercaya menjadi ―alat kejahatan‖. Penyelidik mengecek sistem itu dan 

menentukan jenis informasi yang mungkin didapatkan. Selain itu, penyelidik 
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berperan sebagai sumber daya yang penting bagi badan penegakan hukum di AS 

yang tidak berkeahlian, yang diperlukan untuk memburu kejahatan komputer.  

Altimore County, Maryland, Police Department (Kepolisian Altimore County, 

Maryland) Unit kejahatan ekonomi/komputer di kepolisian ini dibentuk pada 

Maret 1986 dengan penugasan dua penyelidik. Unit ini telah tiga tahun dalam 

proses perencanaan, sejak Juli 1983, dengan komite yang dibentuk untuk menilai 

pengaruh kejahatan komputer pada masyarakat. Dua penyelidik bertugas dalam 

unit itu setelah melalui proses seleksi ketat.  

Seorang penyelidik telah berdinas dalam kepolisian selama 15 tahun dan 

berkeahlian khusus dalam penyelidikan kejahatan kerah putih, khususnya 

penggelapan. Penyelidik ini tidak berlatar belakang komputer sebelum penugasan 

dalam unit ini. Penyelidik lain yang sebelumnya bertugas di unit narkoba 

mempunyai minat atau hobi dalam mikro komputer. Pelatihan yang diterima oleh 

dua penyelidik ini terdiri atas tiga bulan magang dengan bagian pengolahan data 

Baltimore County, kira-kira dua pekan di Bagian Pengolahan Data Perusahaan 

Gas dan Listrik Baltimore, dan kursus pengenalan pada penyelidikan kejahatan 

komputer yang ditawarkan oleh Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal 

(Federal Law Enforcement Training Center atau FLETC). Pada tahun pertama 

operasinya, anggota unit menggunakan sebagian waktunya untuk mengumumkan 

keberadaannya secara internal dalam kepolisian dan eksternal pada dunia bisnis. 

Bagi petugas kepolisian, tersedia buletin pelatihan yang ditulis dengan 

menggambarkan ketentuan hukum kejahatan komputer dalam peraturan negara 

bagian dan memberikan prosedur bagi polisi untuk melaporkan kejahatan 

komputer. Unit itu mengoordinasi kasusnya dengan jaksa penuntut di Kantor 

Kejaksaan Negara Bagian Maryland.  

Prosedur operasi standar mengatur agar kejaksaan menangani suatu perkara dari 

awal untuk membantu dengan penjaminan, penahanan, dan disposisi kasus. Dalam 

periode dua tahun, unit menangani 41 perkara kejahatan komputer termasuk 

penyalahgunaan, pembajakan perangkat lunak, bulletin board, dan tindak 

kejahatan virus Trojan horse. Tiga puluh lima orang ditahan, semua dinyatakan 
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bersalah, tetapi sebagian besar hukuman kejahatan komputer dibebaskan atau 

dikurangi sebagai bagian dari proses tawar banding.  

Dimenstions of Komputer Crime (Dimensi Kejahatan Komputer)  

Kejahatan komputer dapat terjadi di mana pun di AS. Dengan makin banyak 

penggunaan mikro komputer untuk pribadi dan bisnis, peluang kejahatan pun kian 

besar. Masalah utama adalah kejahatan itu tidak dilaporkan kepada kepolisian, 

khususnya dalam yurisdiksi yang tidak mempunyai unit penyelidikan khusus. 

Karakteristik orang yang melakukan tindak kejahatan bergantung pada tipe 

kejahatan komputernya. Hacking dan phreaking umumnya dilakukan oleh remaja 

dan dewasa muda. Individu itu biasanya laki-laki yang bosan dengan tugas 

sekolah mereka, jarang bergaul, dan kegiatan luarnya sedikit sekali.  

Mereka sering melihat tindakan mereka sebagai permainan dan tidak melihat 

bahayanya bagi suatu perusahaan besar. Seperti dikatakan oleh seorang jaksa 

penuntut, mereka tidak mampu membedakan antara ―Pacman dan Pac Bell‖. 

Karyawan yang tidak puas melakukan banyak tindak kejahatan komputer internal 

dan pencurian. Mungkin karyawan itu tidak mempunyai cara lain kecuali 

mengungkapkan kekesalan mereka terhadap perusahaan dengan cara itu. Mereka 

merusak file dengan motif balas dendam, bukan keuntungan materi. Tipe ketiga 

pelaku kejahatan adalah orang dengan dakwaan awal pemalsuan yang dilakukan 

berdasarkan pengalamannya dan keterampilan untuk berbuat tindak pemalsuan 

lain dengan bantuan komputer. Sebaliknya, oportunis mengambil keuntungan 

posisi dengan kepercayaan dan wewenang mereka untuk menyalahgunakan. 

Individu itu telah menahan record dan diperkuat pelaku kejahatan. Ketika 

dikonfrontasi dengan polisi, oportunis segera mengakui tindak kejahatan mereka.  

Beban kasus unit kejahatan komputer lebih rendah daripada unit penyelidikan 

lain. Dalam contoh Alameda County dan Baltimore County, keduanya merupakan 

area tempat kejahatan komputer secara logika seharusnya marak, tetapi beban 

kasusnya rendah. Alasan utama beban kasus yang rendah adalah jumlah waktu 

yang banyak untuk mengembangkan suatu kasus. Kejahatan telekomunikasi 

sangat kompleks. Kasus itu mungkin meluas ke dalam beberapa yurisdiksi dan 

bahkan ke negara bagian lain. Mereka selalu melibatkan penghantar umum dan 
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perusahaan telepon lokal yang harus dihubungi secara individual untuk dimintai 

bantuan. Para penyelidik menemukan bahwa bantuan tidak selalu mudah didapat 

karena perusahaan itu mungkin bukan korban nyata dan permintaan bantuan 

makan waktu untuk dipenuhi. Kasus kejahatan komputer internal juga terlalu 

membosankan untuk dibuktikan.  

Persoalan pelik yang ada dalam kasus kejahatan komputer: (1) Bagaimana petugas 

kepolisian menggunakan jaminan yang mendeskripsikan sesuatu yang dicarinya? 

(2) Apa batas penyitaan yang dapat diterapkan oleh polisi? Jawaban untuk 

pertanyaan pertama terletak pada deskripsi kejahatan yang dipersangkakan. Jika 

kejahatan itu dideskripsikan dengan baik, penggunaan jaminan dapat 

menggunakan deskripsi umum alat, hasil, dan bukti kejahatan yang mungkin 

ditemukan di tempat yang dicari. Aplikasi ini dapat menyatakan pencarian 

dilakukan untuk komputer dan alat terkait yang mendukung dokumentasi, print-

out, buku kode, dan yang semacamnya tanpa memerinci pembuatnya, model, 

program spesifik, dan yang semacamnya.  

Batas lingkup penyitaan lebih problematik. Disket komputer mempunyai 

kapasitas penyimpanan besar yang dapat memuat banyak informasi yang tidak ada 

sangkut pautnya dengan masalah penyelidikan. Contoh yang menyulitkan adalah 

penyimpanan data yang dicurigai dalam sistem komputer milik seseorang yang 

tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang sedang diselidiki, seperti 

perusahaan akuntansi yang menyimpan arsip tersangka pada hard disk yang sama 

dengan arsip ratusan orang lain. Kerumitan lain muncul ketika tersangka telah 

mengambil langkah pengamanan yang dirancang tidak hanya untuk memproteksi 

isi file mereka, tetapi untuk menghancurkannya ketika pengguna yang tidak 

dikehendaki mencoba mengaksesnya. Bergantung pada jenis kasusnya, tuduhan 

kejahatan komputer dapat atau tidak dapat menjadi fokus tuntutan primer. Dengan 

kejahatan komputer internal, tentu saja yang diberikan adalah tuduhan utama.  

Namun, seperti pada penyalahgunaan, tuduhan kejahatan komputer harus 

ditujukan pada pelaku yang menjadi tersangka ketika ada dugaan kuat bahwa 

kejahatan itu telah dilakukan. Ada beberapa alasan dijatuhkannya tuduhan 

kejahatan komputer dengan tindak kejahatan lain. Pertama, unit penyelidikan 



PENGENALAN APLIKASI SISTIM OPERASI 125 

 

harus menerima poin dalam penahanan ini karena telah memiliki cukup bukti 

untuk menjatuhkan tuduhan. Kedua, penuntut mungkin dapat menjadikan 

penggunaan tuduhan dalam proses tawar-banding. Akhirnya, tuduhan kejahatan 

komputer akan menciptakan kesadaran peradilan atas kesignifikanan tindak 

kejahatan itu.  

 

 

 Berbagai badan Federal (nasional) pada dasarnya telah menangani 

kejahatan komputer alih-alih badan di tingkat negara bagian dan lokal. Wewenang 

legislatif berdasarkan ayat 1029 (―Pemalsuan dan Tindakan Sejenis dalam Piranti 

Akses‖) dan ayat 1030 (―Pemalsuan dan Tindakan Sejenis dalam Bidang 

Komputer‖) pada Pasal 18 UU AS. FBI, Internal Revenue Service (IRS), dan 

United States Secret Service (USSS) adalah badan Federal terkemuka yang telah 

melatih para penyelidik untuk melacak kejahatan komputer. 
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BAB XI 

PENGENALAN APLIKASI ARTIFICAL INTELEGENT 

 

A. Pengertian AI : 

- Suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat ―berpikir‖ 

secara inteligent 

- Bagian dari ilmu komputer yang mempelajari perancangan sistem 

komputer yang inteligent, yaitu suatu sistem yang meperlihatkan 

karakteristik yang ada pada tingkah laku manusia, seperti mengerti suatu 

bahasa, mempelajari,mempertimbangkan dan memecahkan suatu masalah.  

- Suatu studi bagaimana membuat komputer dapat mengerjakan sesuatu, 

yang pada saat ini, orang dapat mengerjakan lebih baik 

- Bidang ilmu komputer yang memungkinkannya untuk memahami, 

bernalar dan bertindak. 

B. Tujuan AI: 

- Untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan 

masalah,masalah yang biasa diselesaikan melalui aktifivitas intelektual 

manusia, misalnya pengolahan citra,perencanaan, peramalan dan lain-lain, 

meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. 

- Untuk meningkatkan pengertian/pemahaman kita pada bagaimana otak 

manusia bekerja 

C. Arah AI: 

- Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI 

tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya (sistem pakar / expert 

systems)  

- Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI 

melalui pemodelan cara berpikirnya manusia, atau cara bekerjanya otak 

manusia (neural networks).   

 

D. Paradigma AI: 

  symbolic or  sub-symbolic (connectionist) 
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E. Bidang-bidang Aplikasi AI 

  Menurut Elaine Rich : Masalah pada AI (Task Domain) : 

1. Task Keduniaan (Mundane Task) 

- Perception: Vision, Speech Recognition 

- Natural Language: Understanding,   

- Generation, Translation 

- Commonsense Reasoning 

- Robot Control 

 

2. Task Formal (Formal Task) 

- Games (Chess, Backgamon, checkers,Go) 

- Mathematics (Geometry, Logic, Integral  

- Calculus, Proving properties of programs) 

 

3. Task Ahli (Expert Tasks) 

- Engineering (Design,Fault Finding,  

- Manufacturing Planning)  

- Scientific Analysis, Medical Diagnosis,  

- Financial Analysis 

F. Asumsi Dasar AI 

 Jantung Penelitian AI adalah : Physical Symbol System Hypothesis. 

Physical Symbol System terdiri dari himpunan entitas yang dinamakan simbol, 

berpola fisik yang dapat menjadi komponen dari entitas tipe lain yang dinamakan 

Ekspresi (struktur simbol)  

Struktur simbol terdiri dari sejumlah instant (Token) dari simbol-simbol yang 

berhubungan pada beberapa cara fisik. Selain struktur tersebut, sistem juga berisi 

koleksi proses-proses yang beroperasi pada ekspresi, untuk menghasilkan ekspresi 

lain : proses pembuatan (create), modifikasi, reproduksi, dan penghancuran 

(destruksi).  
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Jadi PSS adalah mesin yang memproduksi suatu koleksi penyusunan struktur 

simbol. Sistem seperti itu terdapat dalam suatu objek dunia yang lebih luas dari 

hanya ekspresi simbolik itu sendiri. 

 

G. Perbedaan antara Pemrograman AI dan Konvensional  

AI Komputasi Konvensional 

Representasi dan Manipulasi 

simbol 

Algoritama 

Memberitahu komputer tentang 

suatu masalah 

Memerintah komputer untuk 

menyelesaikan masalah 

Komputer diberi pengetahuan dan 

kemampuan inferensi 

Memberi data kepada komputer dan 

program 

 

H. Pemrograman AI :  

 Bila terjadi perubahan dalam program, maka tidak mengganggu 

seluruh ―Facts‖ yang tersimpan dalam ―Otak‖ (layaknya pikiran 

manusia/seperti informasi yang terdapat pada pikiran manusia) 

 Independen 

 Dapat Dimodifikasi tanpa mempengaruhi struktur kesluruhan program 

 Fleksibel  efisien dan mudah untuk dimengerti 

 

I. Penyelesaian Masalah berdasarkan teknik AI 

  Empat hal untuk membangun sistem atau memecahkan masalah 

tertentu dengan berdasarkan kepada teknik AI adalah sebagai berikut: 

1. Definisikan masalah dengan jelas 

2. Analisis masalah 

3. Kumpulkan dan representasikan knowledge 

4. Pilih teknik pemecah masalah terbaik dan gunakan untuk masalah 

tertentu 

 

Mendefinisikan Masalah sebagai ―State Space Search‖ (SSS) 
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Misalnya permainan catur , maka SSS nya adalah : 

Menspesifikasikan posisi awal dari papan catur 

Peraturan (rules) yang mendefinisikan langkah-langkah yang legal 

Posisi papan yang merepresentasikan pemenang dari satu sisi atau sisi lainnya. 

Tujuan (Goal) dari permainan adalah : memenangkan permainan. 

J. Pendefinisian Masalah Sebagai Pencarian Ruang Keadaan 

Masalah utama dalam membangun sistem berbasis AI adalah bagaimana 

mengkonversikan situasi yang diberikan ke dalam situasi lain 

yang diinginkan menggunakan sekumpulan operasi tertentu. 

 Sebagai contoh, anda diberi dua buah gelas, yang satu ukuran 4 galon dan yang 

lain 3 galon. Kedua gelas tidak memiliki skala ukuran. Terdapat pompa yang 

dapat digunakan untuk mengisi gelas dengan air. Bagaimana anda 

mendapatkan tepat 2 galon air di dalam gelas 4 ukuran galon? 

 Ruang masalah untuk masalah di atas dapat digambarkan sebagai himpunan 

pasangan bilangan bulat (x,y) yang terurut, sedemikian hingga x = 0, 1, 2, 3, 

atau 4 dan y = 0, 1, 2, atau 3; x menyatakan jumlah air dalam gelas ukuran 4 

galon, dan y menyatakan jumlah air dalam gelas ukuran 3 galon. Keadaan 

mula-mula adalah (0,0). State tujuan adalah (2,n) untuk setiap nilai n. 

 Operator-opeartor (aturan produksi) yang digunakan untuk memecahkan 

masalah terlihat pada gambar di bawah 

1. (x,y) 

If x < 4 

→ (4,y) Isi penuh gelas 4 galon 

     

2. (x,y) 

If y < 3 

→ (x,3) Isi penuh gelas 3 galon 

     

3. (x,y) 

If x > 0 

→ (x-d,y) Buang sebagian air dari gelas 

4 galon 

     

4. (x,y) → (x,y-d) Buang sebagian air dari galon 
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If y > 0 ukuran 3 galon 

     

5. (x,y) 

If x > 0 

→ (0,y) Kosongkan gelas 4 galon 

     

6. (x,y) 

If y > 0 

→ (x,0) Kosongkan gelas 3 galon 

     

7. (x,y) 

If x+y ≥4 and y > 0 

→ (4,y-(4-x)) Tuangkan air dari gelas 3 

galon ke gelas 4 galon 

sampai gelas 4 galon 

penuh 

8. (x,y) 

If x+y ≥3 and x > 0 

→ (x-(3-y),3) Tuangkan air dari gelas 4 

galon ke gelas 3 galon 

sampai gelas 3 galon 

penuh 

     

9. (x,y) 

If x+y ≤4 and y > 0 

→ (x+y,0) Tuangkan seluruh air dari 

gelas 3 galon ke gelas 4 

galon 

     

10. (x,y) 

If x+y ≤3 and x > 0 

→ (0,x+y) Tuangkan seluruh air dari 

gelas 4 galon ke gelas 3 

galon 

     

11. (0,2) → (2,0) Tuangkan 2 galon air dari 

gelas 3 galon ke gelas 4 

galon 
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Gambar Aturan produksi untuk Water Jug Problem. 

 

Jumlah galon Jumlah galon Aturan yang dilakukan 

dalam gelas 4 

galon 

dalam gelas 3 galon  

0 0 - 

0 3 2 

3 0 9 

3 3 2 

4 2 7 

0 2 5 atau 12 

2 0 9 atau 11 

Gambar Suatu solusi untuk Water Jug Problem. 

 

K. Karakteristik Masalah Dalam AI :  

 Apakah masalahnya dapat didekomposisi menjadi himpunan sub masalah 

yang (hampir) independen lebih kecil atau lebih mudah  ? 

 Dapatkah langkah penyelesaian diacuhkan paling tidak dibatalkan ketika 

dapat dibuktikan hal tersebut tidak bijaksana ? 

 Apakah universe masalahnya dapat diprediksi ? 

 Apakah solusi yang baik dari masalah tertentu jelas tanpa 

membandingkan dengan seluruh solusi lain yang mungkin ? 

 Apakah solusi yang diinginkan sebuah keadaaan dari dunia atau sebuah 

jalur dari keadaan ? 

 Apa peran dari pengetahuan ? 

 Apakah pekerjaan memerlukan interakasi dengan manusia ? 

 

12. (2,y) → (0,y) Buang 2 galon dalam gelas 4 

galon sampai habis. 
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L. Sistem Produksi 

Sistem produksi terdiri dari: 

- Himpunan aturan, masing-masing terdiri dari sisi kiri (pola) yang 

menentukan kemampuan aplikasi dari aturan tersebut dan sisi kanan 

yang menggambarkan operasi yang dilalukan jika aturan 

dilaksanakan. 

- Satu atau lebih pengetahuan atau basis data yang berisi informasi 

apapun untuk tugas tertentu. Beberapa bagian basis data bisa 

permanen, dan bagian yang lain bisa hanya merupakan solusi untuk 

masalah saat ini. Informasi dalam basis data ini disusun secara tepat. 

- Strategi kontrol yang menspesifikasikan urutan dimana aturan akan 

dibandingkan dengan basis data dan menspesifikasikan cara 

pemecahan masalah yang timbul ketika beberapa aturan sesuai 

sekaligus pada waktu yang sama. 

- A rule applier (pengaplikasi aturan). 

M. Strategi Kontrol 

  Syarat-syarat strategi kontrol: 

- cause motion.  

  Perhatikan kembali water jug problem. Jika kita 

mengimplementasikan strategi kontrol sederhana dengan selalu 

memilih aturan pertama pada daftar 12 aturan yang telah dibuat, maka 

kita tidak akan pernah memecahkan masalah. Strategi kontrol yang 

tidak menyebabkan motion tidak akan pernah mencapai solusi. 

- Systematic. 

  Strategi kontrol sederhana yang lain untuk water jug problem: pada 

setiap siklus, pilih secara random aturan-aturan yang dapat 

diaplikasikan. Strategi ini lebih baik dari yang pertama, karena 

menyebabkan motion. Pada akhirnya strategi tersebut akan mencapai 

solusi. Tetapi mungkin kita akan mengunjungi beberapa state yang 

sama selama proses tersebut dan mungkin menggunakan lebih banyak 

langkah dari jumlah langkah yang diperlukan. Hal ini disebabkan 
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strategi kontrol tersebut tidak sistematik. Beberapa strategi kontrol 

yang sistematik telah diusulkan, yang biasa disebut sebagai metoda-

metoda dalam teknik searching. Di bab ini, akan dibahas enam 

metoda, yaitu Breadth First Search, Uniform Cost Search, Depth First 

Search, Depth-Limited Search, Iterative-Deepening Depth-First 

Search, dan Bi-directional search. Masing-masing metoda tersebut 

mempunyai karakteristik yang berbeda. 

 

N. Strategi Pencarian 

  Terdapat empat kriteria dalam strategi pencarian, yaitu: 

 Completeness: Apakah strategi tersebut menjamin penemuan solusi 

jika solusinya memang ada? 

 Time complexity: Berapa lama waktu yang diperlukan? 

 Space complexity: Berapa banyak memori yang diperlukan? 

 Optimality: Apakah strategi tersebut menemukan solusi yang paling 

baik jika terdapat beberapa solusi berbeda pada permasalahan yang 

ada? 

 

O. Depth-First Search (DFS) 

       Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling 

kiri. Jika pada level yang paling dalam, solusi belum ditemukan, maka 

pencarian dilanjutkan pada node sebelah kanan. Node yang kiri dapat dihapus 

dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka 

pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai 

ditemukan solusi. Jika solusi ditemukan maka tidak diperlukan proses 

backtracking (penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang dinginkan). 

1. Kelebihan DFS adalah: 

- Pemakain memori hanya sedikit, berbeda jauh dengan BFS yang 

harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. 

- Jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, 

maka DFS akan menemukannya secara cepat. 
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2. Kelemahan DFS adalah: 

-  Jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam (tak 

terhingga), maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi (Tidak 

Complete). 

-  Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada 

level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk 

menemukan solusi yang paling baik (Tidak Optimal). 

 

                    

 

Gambar 2.5 Penelusuran Depth First Search untuk Water Jug Problem. 

 

P. Breadth-First Search (BFS) 

Pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara 

berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, 

maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya 

sampai ditemukan solusi. Dengan strategi ini, maka dapat dijamin bahwa 

solusi yang ditemukan adalah yang paling baik (Optimal). Tetapi BFS harus 

menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan 

untuk penelusuran balik jika solusi sudah ditemukan. Gambar 2.4 

mengilustrasikan pembangkitan pohon BFS untuk masalah Water Jug. 

Pembangkitan suksesor dari suatu node bergantung pada urutan dari Aturan 

Produksi yang dibuat (lihat gambar 2.3). Jika urutan dari aturan 4 ditukar 

dengan aturan 5, maka pohon BFS yang dibangkitkan juga akan berubah. 
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Gambar 2.4 Pohon Breadth First Search untuk Water Jug Problem. 

 

Berikut ini membahas metoda-metode yang terdapat dalam teknik 

pencarian yang berdasarkan pada panduan (Heuristic Search), yaitu 

Generate and Test, Simple Hill Climbing, Steepest-Ascent Hill Climbing, 

Simulated Annealing, Best First Search,Greedy Search, A Star (A*), 

Problem Reduction, Constraint Satisfaction, dan Means-Ends Analysis. 

 

Q. Generate-and-Test 

Metode Generate-and-Test adalah metode yang paling sederhana dalam 

pencarian heuristic. Jika pembangkitan possible solution dikerjakan secara 

sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya, jika ada. Tetapi jika ruang 

masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. 
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Algoritma Generate-and-Test adalah prosedur DFS karena solusi 

harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan test. Algoritma ini 

berbentuk sistematis, pencarian sederhana yang mendalam dari ruang 

permasalahan. Generate & test juga dapat dilakukan dengan pembangkitan 

solusi secara acak, tetapi tidak ada jaminan solusinya akan ditemukan. 

 

Algorithm: Generate-and-Test 

1.  Generate a possible solution. For some problems, this means generating a 

particular point in the problem space. For others, it means generating a path 

from a start state. 

2. Test to see if this is actually a solution by comparing the chosen point or 

endpoint of the chosen path to the set of acceptable goal states. 

3. If a solution has been found, quit. Otherwise, return to step 1. 

 

Contoh kasus: 

 Untuk permasalahan sederhana maka tehnik generate & test adalah tehnik 

yang layak. Sebagai contoh, pada teka-teki yang terdiri dari empat kubus segi 

enam, dengan masingmasing sisi dari setiap kubus dicat dengan 4 warna. Solusi 

dari teka-teki terdiri dari susunan kubus dalam beberapa baris yang semuanya 

empat sisi dari satu blok baris yang menunjukkan nasing-masing warna. Masalah 

ini dapat diselesaikan dengan  manusia dalam  beberapa menit secara sistematis 

dan lengkap dengan mencoba semua kemungkinan. Ini bisa diselesaikan dengan 

lebih cepat menggunakan prosedur generate & test. Pandangan sekilas pada 

empat blok yang tampak bahwa masih ada lagi, katakanlah bagian merah dari 

warna-warna lain yang ada. Sehingga ketika menempatkan blok dengan beberapa 

bagian merah, ini akan menjadi ide yang baik untuk digunakan jika sebagian 

darinya sebisa mungkin dibagian luar. Sebagian yang lain sebisa mungkin harus 

ditempatkan pada blok berikutnya. Menggunakan aturan ini, banyak konfigurasi 

diperlukan tanpa di-explore dan sebuah solusi dapat ditemukan lebih cepat. 
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R. Hill Climbing 

Hill Climbing berbeda Generate-and-Test, yaitu pada feedback dari 

prosedur test untuk membantu pembangkit menentukan yang langsung 

dipindahkan dalam ruang pencarian. Dalam prosedur Generate & test , respon 

fungsi pengujian hanya ya atau tidak. Tapi jika pengujian ditambahkan dengan 

atauran fungsi-fungsi yang menyediakan estimasi dari bagaimana mendekati state 

yang diberikan ke state tujuan, prosedur pembangkit dapat mengeksplorasi ini 

sebagaimana ditunjukkan di bawah. HC sering digunakan jika terdapat fungsi 

heuristic yang baik untuk mengevaluasi state. Sebagai contoh, anda berada di 

sebuah kota yang tidak dikenal, tanpa peta dan anda ingin menuju ke pusat kota. 

Cara sederhana adalah gedung yang tinggi. Fungsi heuristics-nya adalah jarak 

antara lokasi sekarang dengan gedung yang tinggi dan state yang diperlukan 

adalah jarak yang terpendek. 

 

- Algorithm: Simple HC 

  1. Evaluate the initial state. If it is also a goal state, then return it and quit.  

 Otherwise, continue with the initial state as the current state. 

  2. Loop until a solution is found or until there are no new operators left to 

 be applied in the current state: 

   a). Select an operator that has not yet been applied to the current  

  state and apply it to produce a new state. 

   b). Evaluate the new state: 

   (i) If it is a goal state, then return it and quit. 

   (ii) If it is not a goal state but it is better than the current  

  state, then make it the current state. 

   (iii) If it is not better than the current state, then continue in  

  the loop. 
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Gambar  Pencarian jalur menggunakan Simple Hill Climbing. 

 

 

 

Steepest-Ascent HC 

 

Gambar  Pencarian jalur menggunakan Steepest-Ascent Hill Climbing. 

 

Pada gambar di atas, terjadi ambiguitas dimana fungsi heuristik node E 

dan node F adalah sama. Misalkan dipilih F dan ternyata menemukan solusi di 

level 8. Padahal terdapat solusi lain yang lebih optimal di level 2. Hal ini 
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dikatakan bahwa Steepest-Ascent Hill Climbing terjebak pada solusi lokal (local 

minima). 

- Algoritma Steepest-Ascent HC: 

1. Evaluate initial state. If it is also a goal state, then return it and quit. Otherwise, 

continue with the initial state as the current state. 

2. Loop until a solution is found or until a complete iteration produces no change 

to current state: 

a). Let SUCC be a state such that any possible successor of the current state will be 

better than SUCC. 

b). For each operator that applies to the current state do: 

(i) Apply the operator and generate a new state. 

(ii) Evaluate the new state. If it is a goal state, return it and quit. If not, 

compare it to SUCC. If it is better, then set SUCC to this state. If it 

is not better, leave SUCC alone. 

c). If the SUCC is better than current state, then set current state to 

SUCC. 

Best-First Search 

 Merupakan metode yang membangkitkan suksesor dengan 

mempertimbangkan harga (didapat dari fungsi heuristik tertentu) dari setiap node, 

bukan dari aturan baku seperti DFS maupun BFS. Gambar 3.4 mengilustrasikan 

langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma Best First Search. Pertama kali, 

dibangkitkan node A. Kemudian semua suksesor A dibangkitan, dan dicari harga 

paling minimal. Pada langkah 2, node D terpilih karena harganya paling rendah, 

yakni 1. Langkah 3, semua suksesor D dibangkitkan, kemudian harganya akan 

dibandingkan dengan harga node B dan C. Ternyata harga node B paling kecil 

dibandingkan harga node C, E, dan F. Sehingga B terpilih dan selanjutnya akan 

dibangkitkan semua suksesor B. Demikian seterusnya sampai ditemukan node 

Tujuan. 
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Gambar 3.4 Langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma Best First Search. 

 

Untuk mengimplementasikan algoritma pencarian ini, diperlukan dua buah 

senarai, yaitu: OPEN untuk mengelola node-node yang pernah dibangkitkan tetapi 

belum dievaluasi dan CLOSE untuk mengelola node-node yang pernah 

dibangkitkan dan sudah dievaluasi. Algoritma selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

 

Algoritma Best-Fisrt Search: 

1. Start with OPEN containing just the initial state. 

2. Until a goal is found or there are no nodes left on OPEN do: 

 a) Pick the best node on OPEN. 

 b) Generate its successors. 

 c) For each successor do: 

  i. If it has not been generated, evaluate it, add it to OPEN, and record its 

 parent. 
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  ii. If it has been generated, change the parent if this new path is better than 

 the previous one. In that case, update the cost of getting to this node and to 

 any successors that this node may already have. 

Representasi Pengetahuan 

1. Pengetahuan dan Penalaran 

  Representasi pengetahuan adalah hal penting dalam intelijensia buatan. Di 

sini kita akan membahas dua mathematical tools untuk merepresentasikan 

pengetahuan, yaitu 

  propositional logic (logika proposisi) dan first order logic (kalkulus predikat). 

 

Gambar 4.1 A generic knowledge-based agents. 
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Gambar 4.2 Hubungan antara sentence dan fatcs yang disediakan oleh semantik 

bahasa. 

 

 

Formal Language  Apa yang ada di dunia nyata  
Apa yang dipercaya 

agenttentang fakta  

Propositional logic  Facts  True/false/unknown  

First-order logic  Facts, objects, relations  True/false/unknown  

Temporal logic  Facts, objects, relations, times  True/false/unknown  

Probability theory  Facts  Degree of believe 0…1  

Fuzzy logic  Degree of truth  Degree of believe 0…1  

Tabel 4.1 Pembagian formal language 

 

2. Propositional Logic (Propositional Calculus) 

 

Gambar 4.3 A BNF (Backus-Naur Form) Grammar of sentences inProportional 

Logic 
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Gambar 4.4 Aturan inferensi dalam Logika Proposisi. 
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First-Order Logic (Predicat Logic / Predicat Calculus) 

1. Objects: sesuatu dengan identitas individual (people, houses, colors, …) 

2. Properties: sifat yang membedakannya dari object yang lain (red, circle, …) 

3. Relations: hubungan antar object (brother of, bigger than, part of, ...) 

4. Functions: relation yang mempunyai satu nilai (father of, best friend, …) 

 

Contoh: One plus two equals three. 

 

Gambar 4.5 The Syntax of First-Order Logic (with equality) in BNF (Backus-Naur 

Form) 

 

Konsep Dasar Representasi Pengetahuan 

Representasi Pengetahuan berdasarkan LOGIKA 
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Proportional Logic (Zero Order Logic) 

Predicate Logic (First Order Logic) 

Representasi Pengetahuan berdasarkan RULES 

Pengetahuan Prosedural vs Deklaratif 

Logic Programming 

Production Rules 

Forward dan Backward Reasoning Matching 

Forward and Backward Chaining 

 

Gambar 4.6 Algoritma Inferensi Forward-Chaining. 

 

  Semua sentence yang dapat diinferensi dari sentence p dimasukkan 

ke KB. Jika p baru, pertimbangkan setiap implikasi yang mempunyai premise 

yang sesuai dengan p. Untuk setiap implikasi seperti itu, jika semua premise yang 

tersisa berada dalam KB, maka simpulkan conclusion Jika premise dapat 

dicocokkan dengan beberapa cara 

Representasi Pengetahuan Berdasarkan Slot and Filler Structures Semantic Nets 

 

Semantic Nets (Jaringan Semantik) 

 Terdapat relasi yang penting untuk inferensi, seperti isa dan instance. 
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Dalam Kalkulus Predikat dinyatakan (Binary predicate): 

isa(Person, Mammal) 

instance(Pee-Wee-Reese, Person) 

team(Pee-Wee-Reese, Brooklyn-Dodgers) 

uniform-color(Pee-Wee-Reese, Blue) 

Dapat dilakukan Inheritance untuk menurunkan relasi tambahan: 

Has-part(Pee-Wee-Reese, Nose) 

Representasi Nonbinary Predicate 

Jaringan Semantik untuk menggambarkan aspek dari kejadian tertentu. 

Sebagai contoh: ―John gave the book to Mary‖. 
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Frames System 

 Kumpulan atribut (slot) dan nilai atribut yang mendeskripsikan suatu 

entitas. 

Nilai slot dapat berupa: 

1. Identifikasi frame 

2. relasi dengan frame lain (slotnya: isa, instance) 

3. batasan nilai 

4. nilai 

5. default nilai (dapat diubah) 

6. prosedur untuk mendapatkan nilai 

7. prosedur yang dibangkitkan data (Data Driven): prosedur yang harus dilakukan 

jika  nilai diubah, misalnya: periksa konsistensi. 

8. kosong: untuk ditelusuri pada subclass-nya 

 

Jenis Frame:  

Kelas dan Contoh (Instance) 

 

Atribut Kelas: 

1. Atribut tentang kelas itu sendiri. 

2. Atribut yang harus diturunkan pada setiap elemen dalam himpunan. 
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(a) A Frame-Based Knowledge Base                             (b) Translation into FOL 
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Scripts 

 Merupakan representasi struktur yang mendeskripsikan aliran kejadian 

dalam konteks tertentu. Dimaksudkan untuk mengorganisasikan CD dalam situasi 

tertentu. 

 

Komponen: 

1. Entry condition : kondisi awal 

2. Result : kondisi akhir 

3. Props : yang harus ada 

4. Roles : aksi yang dibangun tiap individu 

5. Track : variasi spesifik pada pola yang lebih umum 

6. Scenes : potongan-potongan ―adegan‖ dalam Script 

 

Keuntungan: 

1. Mampu memprediksi event yang tidak disebutkan secara eksplisit. 

2. Menyediakan cara pembangunan interpretasi tunggal dari sekumpulan observasi. 

3. Mampu memfokuskan perhatian pada event yang ―tidak biasa‖. 

 

Contoh 1: 

John pergi ke restaurant kemarin malam. Dia memesan steak. Saat membayar, dia 

menyadari uangnya kurang. Dia cepat pulang, karena hujan mulai turun. 

Question: Apakah John makan malam? 

(Dijawab dengan mengaktifkan Script restaurant) 

Dari soal, urutan kejadian normal, sehingga pasti script restaurant berjalan normal, 

jadi John pasti melewati tahap makan. 

 

Contoh 2: 

Susan makan siang di luar. Dia duduk di meja dan memanggil pelayan. Pelayan 

memberikan menu dan Susan memesan hamburger. 
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Question: Mengapa pelayan memberikan menu? 

Script mengandung dua jawaban: 

- karena Susan meminta (backward) 

- agar Susan dapat menentukan apa yang ingin dimakannya (Forward) 

 

Contoh 3: 

John pergi ke restaurant. Dia ditunjukkan mejanya. John memesan steak ukuran 

besar. Dia duduk dan menunggu lama. John marah dan pergi. 

 

Conceptual Dependency (CD) 

 Merupakan Strong Slot-and-Filler structure karena menambahkan gagasan 

khusus tentang: apa tipe objek dan relasi yang diijinkan. 

CD : Teori untuk merepresentasikan pengetahuan tentang kejadian yang 

terkandung dalam kalimat bahasa natural. Dengan catatan: menggambarkan 

penalaran kalimat dan tidak bergantung bahasa apa. 

 

Contoh: I gave the man a book. 
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Dalam CD, representasi aksi dibangun dari himpunan aksi primitif, yaitu: 

 

ATRANS Transfer of abstract relationship (e.g., give)  

PTRANS Transfer of physical location of an object (e.g., go)  

PROPEL Application of the physical force to an object (e.g., push)  

MOVE Movement of a body part by its owner (e.g., kick)  

GRASP Grasping of an object by an actor (e.g., clutch)  

INGEST Ingestion of an object by an animal (e.g., eat)  

EXPEL Expulsion of something from the body of an animal (e.g., cry)  

MTRANS Transfer of mental information (e.g., go)  

MBUILD Building new information out of old (e.g., decide)  

SPEAK Production of sound (e.g., say)  

ATTEND Focusing of a sense organ toward a stimulus (e.g., listen)  

 

Terdapat 4 katagori konseptual primitif yang dapat dibangun, yaitu: 

 ACTS : aksi 
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 PPs : objek / gambaran prosedur 

 AAs : peubah aksi (pendukung aksi) 

 PAs : peubah PPs (pendukung gambaran) 

 

Tenses: 

 

p Past  

f Future  

t Transition  

ts Start transition  

tf Finished transition  

k Continuing  

? Interrogative  

/ Negative  

nil Present  

delta Timeless  

c Conditional  
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Daftar Pustaka 

 

1. Internet 

2. Referensi 

3. Catatan-catatan pribadi 

 


