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Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara 
pengguna dari komputer dengan perangkat keras 
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.



Tujuan Mempelajari SO

• agar dapat merancang sendiri serta dapat 
memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan 
kebutuhan kita,

• agar dapat memilih alternatif sistem operasi,• agar dapat memilih alternatif sistem operasi,

• Memaksimalkan penggunaan sistem operasi

• agar konsep dan teknik sistem operasi dapat 
diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain.



Sasaran SO

• kenyamanan – membuat penggunaan komputer 
menjadi lebih nyaman,

• efisien -- penggunaan sumber-daya sistem komputer • efisien -- penggunaan sumber-daya sistem komputer 
secara efisien,

• berevolusi -- sistem operasi harus dibangun sehingga 
memungkinkan dan memudahkan pengembangan, 
pengujian serta pengajuan sistem-sistem yang baru.



Layanan SO
• pembuatan program,

sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk 
membantu para pemrogram untuk menulis program;

• eksekusi program,
Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori 
utama, perangkat-parangkat masukan/ keluaran dan utama, perangkat-parangkat masukan/ keluaran dan 
berkas harus di-inisialisasi, serta sumber-daya yang ada 
harus disiapkan, semua itu harus di tangani oleh sistem 
operasi;

• pengaksesan I/O Device,
Sistem Operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi 
yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar 
pemrogram dapat berfikir sederhana dan perangkat pun 
dapat beroperasi;



Layanan SO

• deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan,
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;

• akunting.
Sistem Operasi yang bagus mengumpulkan data 
statistik penggunaan beragam sumber-daya dan 
memonitor parameter kinerja.



Struktur Komputer

• Sistem Operasi Komputer.
• Struktur I/O.
• Struktur Penyimpanan.
• Storage Hierarchy.• Storage Hierarchy.
• Proteksi Perangkat Keras.



Sistem Operasi Komputer.

• Dewasa ini sistem komputer multiguna 
terdiri dari CPU (Central Processing 
Unit); serta sejumlah device controller

• Setiap device controller bertugas 
mengatur perangkat yang tertentu 
(contohnya disk drive, audio device, 
dan video display).



Struktur I/O.

• Interupsi I/O
Untuk memulai operasi I/O, CPU me-load 
register yang bersesuaian ke device 
controller. Sebaliknya device controller 
memeriksa isi register untuk kemudian 
menentukan operasi apa yang harus 
dilakukan.
menentukan operasi apa yang harus 
dilakukan.

• Struktur DMA (Direct Memory Access)
metoda penanganan I/O dimana device 
controller langsung berhubungan dengan 
memori tanpa campur tangan CPU.



Struktur Penyimpanan.

• Program komputer harus berada di memori utama (biasanya 
RAM) untuk dapat dijalankan. 

• Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang 
dapat diakses secara langsung oleh prosesor.

• Idealnya program dan data secara keseluruhan dapat disimpan 
dalam memori utama secara permanen. Namun demikian hal ini dalam memori utama secara permanen. Namun demikian hal ini 
tidak mungkin karena:
1. Ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan 

data dan program secara keseluruhan.
2. Memori utama bersifat volatile, tidak bisa menyimpan 

secara permanen, apabila komputer dimatikan maka data 
yang tersimpan di memori utama akan hilang.



Storage Hierarchy.

• Dalam storage hierarchy structure, data 
yang sama bisa tampil dalam level 
berbeda dari sistem penyimpanan.



Proteksi Perangkat Keras.

Banyak kesalahan pemprograman dideteksi oleh 
perangkat keras. Kesalahan ini biasanya ditangani oleh 
sistem operasi. Jika terjadi kesalahan program, 
perangkat keras akan meneruskan kepada sistem 
operasi dan sistem operasi akan menginterupsi dan operasi dan sistem operasi akan menginterupsi dan 
mengakhirinya.



Komponen-komponen Sistem

• Managemen Proses.
• Managemen Memori Utama.
• Managemen Secondary-Storage.
• Managemen Sistem I/O.• Managemen Sistem I/O.
• Managemen Berkas.
• Sistem Proteksi.



Managemen Proses.

• Proses adalah keadaan ketika sebuah program 
sedang di eksekusi.

• Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-
aktivitas yang berkaitan dengan managemen 
proses seperti:

1. Pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan 
sistem proses.sistem proses.

2. Menunda atau melanjutkan proses.
3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi.
4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi.
5. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock.



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.

• Sistem operasi bertanggung jawab atas 
aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 

• Sistem operasi bertanggung jawab atas 
aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 
managemen memori seperti:

1. Menjaga track dari memori yang sedang 
digunakan dan siapa yang menggunakannya.

2. Memilih program yang akan di-load ke memori.
3. Mengalokasikan dan meng-dealokasikan ruang 

memori sesuai kebutuhan.



Managemen Secondary-Storage.

• Data yang disimpan dalam memori utama bersifat 
sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena 
itu, untuk meyimpan keseluruhan data dan program 
komputer dibutuhkan secondary-storage yang 
bersifat permanen dan mampu menampung banyak 
data.

• Sistem operasi bertanggung-jawab atas aktivitas-
aktivitas yang berkaitan dengan disk-management 
seperti: free-space management, alokasi 
penyimpanan, penjadualan disk.



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 
hard-disk, CD-ROM dan floppy disk.

• Komponen Sistem Operasi untuk sistem I/O:
1. Buffer: menampung sementara data dari/ ke perangkat 

I/O.
2. Spooling: melakukan penjadualan pemakaian I/O sistem 

supaya lebih efisien (antrian dsb.).
3. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi "rinci" 

untuk perangkat keras I/O tertentu.



Managemen Berkas.

• Berkas adalah kumpulan informasi yang 
berhubungan sesuai dengan tujuan 
pembuat berkas tersebut.

• Sistem operasi bertanggung-jawab:• Sistem operasi bertanggung-jawab:
1. Pembuatan dan penghapusan berkas.
2. Pembuatan dan penghapusan direktori.
3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori.
4. Memetakan berkas ke secondary storage.
5. Mem-backup berkas ke media penyimpanan 

yang permanen (non-volatile).



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.


