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MINGGU II 

 

 

DASAR  

SISTEM OPERASI 



TINJAUAN UMUM 

• Sebuah program yang berperan sebagai 
penengah antara seorang user dan perangkat 
keras komputer 

• Tujuan sistem operasi: 

– Menjalankan program milik user dan membuat 
pemecahan masalah user semakin mudah 

– Membuat sistem komputer menjadi nyaman 
digunakan 

– Menggunakan perangkat keras komputer dengan 
efisien 



4 KOMPONEN SISTEM KOMPUTER 



PENGOPERASIAN SISTEM 
KOMPUTER 

• I/O devices dan CPU dapat berjalan bersamaan 

• Setiap device controller bertanggung jawab atas 
sebuah device tertentu. 

• Setiap device controller memiliki sebuah local buffer. 

• CPU memindahkan data dari/ke memori utama ke/dari 
local buffer. 

• I/O adalah dari device ke to local buffer dari controller. 

• Device controller memberitahu CPU bahwa ia telah 
selesai dengan menyebabkan interrupt. 

 



FUNGSI UMUM INTERUPT 

• Interrupt mengirimkan kendali ke interrupt service routine, 
melalui interrupt vector, yang berisi alamat dari semua service 
routine. 

• Interrupt architecture harus menyimpan alamat dari interrupted 
instruction. 

• Interrupt yang datang di-disabled ketika interrupt  lain sedang 
diproses untuk mencegah terjadinya sebuah lost interrupt. 

• Sebuah trap adalah sebuah intterupt  yang dihasilkan perangkat 
lunak yang disebabkan oleh sebuah error atau permintaan user 

• Sebuah sistem operasi adalah interrupt driven dari perangkat 
keras. 

 



LAYANAN SISTEM OPERASI 

• Menyediakan layanan bagi user: 

– User interface 

• CLI 

• GUI 

• Batch 

– Eksekusi program 

Sistem harus dapat memuat sebuah program ke dalam 
memori dan menjalankan dan menghentikan program 
(normal maupun abnormal) 



LAYANAN SISTEM OPERASI 

– Operasi I/O 

Sebuah program berjalan bisa saja memerlukan I/O, yang 
melibatkan sebuah file atau I/O device 

– Manipulasi File-system 

Program memiliki kebutuhan untuk:  

 membaca file dan direktori 

 Membuat file dan direktori  

 menghapus file dan direktori   

 Mencari file dan direktori 

 Menampilkan informasi file  

 Manajemen izin 

  

 



LAYANAN SISTEM OPERASI 

– Komunikasi 

Proses dapat bertukar informasi, pada komputer yang sama 
atau antar komputer pada sebuah jaringan 

– Shared memory 

– Message passing 

– Deteksi Kesalahan 

• Kesalahan (error) dapat terjadi di dalam CPU atau 
memori perangkat keras, I/O device, atau program 

• Untuk setiap error, sistem operasi harus mengambil 
tindakan untuk memastikan komputasi yang benar dan 
konsisten 

• Fasilitas debugging  dapat memberi user dan pemrogram 
kemampuan menggunakan sistem secara efisien   

 

 



LAYANAN SISTEM OPERASI 

– Pemberi Alokasi Sumberdaya 

Ketika lebih dari satu user atau multiple job berjalan 
bersamaan, sumberdaya harus dialokasikan kepada 
masing-masing tersebut di atas 

– Akunting 

Untuk melacak user tertentu menggunakan berapa banyak 
dan macam sumberdaya yang digunakan 

– Perlindungan dan Keamanan 

• Perlindungan: memastikan semua akses ke sumberdaya 
telah dikendalikan 

• Keamanan: memerlukan otentikasi user 



LAYANAN SISTEM OPERASI 



LAPISAN SISTEM OPERASI 



LAPISAN SISTEM OPERASI 

• Lapisan 0. Mengatur:  

– alokasi prosesor 

– pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau 
waktu habis  

lapisan ini mendukung dasar multi-programming 
pada CPU. 

• Lapisan 1.  

– Mengalokasikan ruang untuk proses di memori 
utama dan pada 512 kilo word drum yang digunakan 
untuk menahan bagian proses ketika tidak ada 
ruang di memori utama. 



LAPISAN SISTEM OPERASI 

• Lapisan 2.  

– Menangani komunikasi antara masing-masing 
proses dan operator console.  

– Masing-masing proses secara efektif memiliki 
operator console sendiri. 

• Lapisan 3.  

– Mengatur peranti I/O  

– menampung informasi yang mengalir dari/ke proses 
tersebut. 

 



LAPISAN SISTEM OPERASI 

• Lapisan 4.  

– Tempat program pengguna.  

– Pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses, 
memori, console, atau manajemen I/O. 

• 6. Lapisan 5.  

– Merupakan operator sistem 



BOOT SEQUENCE - PC 

1. Power Unit mengirimkan sinyal kepada semua 
komponen sistem 

2. CPU menjalankan instruksi yang terletak pada 
lokasi memori BIOS, tersimpan di ROM 

3. BIOS menjalankan Power On Self Test (POST) 
untuk memeriksa komponen (mouse, dll) – 
Inventarisasi 

4. BIOS menelusuri sebuah daftar boot device 
sequence hingga menemukan salah satu yang 
dapat dibaca (bootable) dari boot signature  

 



BOOT SEQUENCE - PC 

5. Hasil dari POST dibandingkan dengan data di 
dalam chip CMOS. Jika terdapat sesuatu yang 
hilang maka akan mengeluarkan suatu tone 

6. BIOS mencari boot file di dalam CD drive, USB 
flash drive jika ada. Jika tidak ditemukan, maka 
akan mencari ke drive C 

7. Jika BIOS telah menemukan bootable device, 
maka akan memuatkan boot sector dan 
mengirimkan eksekusi ke Master Boot Record 
(MBR)     

 

 



BOOT SEQUENCE - PC 

8. MBR mencari di MBR’s Partition Table untuk 
sebuah partisi yang telah ditentukan sebagai 
bootable  

9. Jika sebuah partisi aktif ditemukan, MBR akan 
memuatkan boot sector code dari partisi 
tersebut dan menjalankannya 

10.Fungsi dari sebuah boot sector  adalah 
memuatkan dan menjalankan Kernel dari 
sistem operasi, yang akan menjalankan proses 
start-up   



BOOT SEQUENCE - PC 

11.Jika tidak terdapat partisi aktif, atau boot sector dari 
partisi aktif invalid, maka MBR mungkin akan 
memuatkan secondary boot loader yang akan 
memilih partisi dan memuatkan boot sector-nya  

12.Jika sukses, maka sistem operasi akan mengambil 
alih kendali komputer 

13.Sistem operasi memuatkan informasi konfigurasi dan 
menampilkan Desktop pada layar. 

14.Sistem operasi menjalankan program pada Start Up 
folder 

15.Komputer siap digunakan 
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TUGAS 

• Buatlah proses instalasi untuk sistem operasi: 

1. Windows 7 

2. Linux Ubuntu 

3. Apple Mac OS X 

 


