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MINGGU V 

 

 

BATCH FILES 



TINJAUAN UMUM 

• Menjalankan tugas berulang 

• Pengerjaan oleh komputer: 

– Tingkat ketelitian 

– Kecepatan pengerjaan 

– Kesalahan minimal 



BATCH FILE 

• Fasilitas dari DOS untuk melakukan otomasi 
pengunaan perintah 

• Sebuah file teks (ASCII) yang berisi 
serangkaian perintah DOS yang akan dilakukan 

• Eksekusi perintah berdasarkan urutan 
kemunculan 

• Ekstensi file: .bat 



PERINTAH BATCH FILE 



BATCH FILE: ATURAN 

• File ASCII (tanpa karakter pemformatan) 

• Nama file sesuai aturan DOS 

• Harus berekstensi .bat 

• Nama tidak sama dengan nama program (file 
dengan ekstensi .com atau .exe) 

• Nama file tidak sama dengan Perintah Internal 
DOS 

• File dapat berisi perintah DOS yang sah 
(misalnya: Autoexec.bat) 

 



BATCH FILE: ATURAN 

• Dapat memasukkan nama file apa saja yang 
dapat dimasukkan pada DOS Prompt 

• Gunakan hanya satu perintah per baris 
(Eksekusi baris per baris) 

 



ATURAN PENGERJAAN: DOS 

• Ketika menemui sebuah kesalahan sintaks di dalam 
baris perintah sebuah batch file 

– DOS menampilkan sebuah pesan kesalahan 

– Melewati perintah yang salah 

– Menjalankan sisa perintah di dalam batch file  

• Anda dapat menghentikan batch file dengan perintah 
Ctrl+C atau Ctrl+Break, lalu akan muncul pertanyaan 
“Terminate Batch Job (Y/N)? 

– N untuk melewati perintah yang sedang dijalankan dan 
berlanjut ke perintah berikutnya 

– Y untuk membatalkan eksekusi batch file dan kembali ke 
DOS Prompt 

 



MEMBUAT BATCH FILE 

• COPY CON COPYCOMP.BAT 

– Mengarahkan input dari console (keyboard) ke 
dalam sebuah file bernama COPYCOMP.BAT 

– Setelah mengetik tombol ENTER, DOS akan 
memindahkan kursor ke baris di bawah DOS Prompt 
pada kiri layar dan menunggu perintah untuk 
diketikkan 

– Masukkan perintah:  

 

 

– Setelah selesai tekan Ctrl+Z  



MEMBUAT BATCH FILE 

• @ECHO OFF. Tidak menampilkan perintah ketika file dijalankan 
oleh DOS. 

• @: tidak menampilkan sebuah baris perintah yang sedang 
dijalankan 

• ECHO OFF: Tidak Menampilkan baris setelahnya. 

• Baris ke-2: Menyalin file 

• Baris ke-3: FC melakukan perbandingan file yang disalin 
dengan file asli. 



REPLACEABLE PARAMETERS 



REPLACEABLE PARAMETERS 

“INFINITE LOOP” 



DCOPY.BAT 



DCOPY.BAT 



DCOPY.BAT 

Jika tidak terdapat kesalahan: 




