
Macam-macam Sistem Operasi Komputer 
 

 

Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk 

melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk 

menjalankan software aplikasi atau program-program yang bejalan dalam suatu komputer atau 

PC. Singkatnya, sistem operasi merupakan program dasar dari sebuah komputer. Tanpa sistem 

operasi semua perangkat keras dan aplikasi atau program-program lainnya tidak akan bisa 

berjalan. 

 

Macam-macam sistem operasi komputer antara lain : DOS, Windows  (Windows NT, Windows 

XP, Windows 7, Windows Vista), Unix, MacOS, Linux, Solaris, Free BSD, Novell Operating 

Sistem. Di sini hanya dijelaskan beberapa sistem operasi dengan kelebihan dan kekurangannya. 

 

1.      DOS 

DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command-line yang digunakan para 

pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an. Untuk fasilitas booting komputer dan 

menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WS dan Lotus. Masih banyak fungsi DOS 

yang digunakan pada zaman sekarang, terutama dalam menyelesaikan beberapa troubleshooting 

pada hardware komputer. 
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Kelebihan : 

 DOS menampilkan program yang lebih "realistis" dibandingkan windows karena 

beberapa command dari windows itu sendiri mengadaptasi dari DOS (misalkan command virus 

untuk menyembunyikan attribut). 

 

Kekurangan : 

 DOS masih menggunakan Command Line Interface. 

 Windows yang sekarang (NT Tech) tidak begitu kompatibel dengan program DOS, 

sebagai contoh apabila menjalankan program DOS tanpa lewat CMD, langsung ditutup sama 

Windowsnya. 

 

2.      Windows(Windows XP, Windows 7, Window Vista, dll) 

Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem 

operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi Windows adalah hasil evolusi dari 

MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command-line. Windows versi 

pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 

1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. 

 

 

 

Kelebihan : 

 Tampilan grafik yang lebih menarik karena berbasiskan Graphical User interface (GUI). 
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 Pengguna akan lebih mudah menggunakannya tanpa perlu menghafal. 

 Dengan SO ini suatu data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi 

ke aplikasi lainnya dengan mudah. 

 Fasilitas multithreading dan pre-emptive multitasking sehingga kinerja multitasking lebih 

reponsif. Dengan fasilitas ini beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan. 

 Dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan mengunakan 

modem. 

 Didukung oleh standar industri Plug and Play yang dapat membantu guna menghindari 

kesulitan pada saat menambah perangkat keras baru. 

 Banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. 

 

Kelemahan : 

 Harga lisenci mahal. 

 Rentan terhadap virus dan worm. 

 Tidak ada sistem keamanan yang tangguh, kecuali MS Windows 2000 dan XP, pada MS 

Windows 9.x/Me. 

 Pada MS Windows (kecuali MS Windows 2000 yang lebih baik dibandingkan Win 

9.x/Me) semakin banyak aplikasi yang diinstal, maka kemungkinan besar akan terjadi ngadat. 

 Space hardisk yang dibutuhkan besar. 

 Membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. 

 Membutuhkan perawatan yang terus menerus dan prosedur yang sesuai dengan panduan 

yang ada saat menggunakannya. 

 

 

3.      UNIX  

UNIX adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari project Multics (Multiplexed 

Information and Computing Service) pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and 

Telegraph AT&T, General Electric (GE), dan Institut Teknologi Massachusetts (MIT), dengan 

biaya dari Departemen Pertahanan Amerika (Departement of Defence Advenced Research 

Project, DARPA atau ARPA). 
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Kelebihan : 

 Portabilitas, sistem UNIX mudah diadaptasikan ke sistem komputer yang lain 

 Multiuser, sejumlah pemakai (user) dapat menggunakan sistem secara bersamaan dan 

berbagi sumber seperti penggunaa  printer, disk, dll. 

 Multitasking, memungkinkan seseorang dapat melaksanakan beberapa tugas pada saat 

yang bersamaan 

 Sistem file hirarkikal, pengorganisasian informasi atau data dalam bentuk yang mudah 

untuk diingat dan diakses. 

 Sistem file stabil untuk database, server Internet, Intranet, file-server, Internet-client 

pengembangan Java.  

 Stabilitas yang terkenal dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Windows NT. 

 Telah tersedia sistem operasi Unix versi “hampir” gratis. 

 

Kelemahan : 

 Visualisasinya tidak menarik. 

 Memori yang digunakan besar. 

 Masih belum banyaknya game-game besar yang bersedia dijalankan pada platform ini. 

 Beberapa hardware sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. 

 Lebih sulit mengoperasikannya dibandingkan Windows. 

 

 

4.      MacOS                                                                                                            

Mac OS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. Mac OS adalah sistem operasi 

komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak 

kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, Mac OS sejak tahun 2006 

telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. 

 

 

 

Kelebihan : 

 Lebih stabil karena menggunakan UNIX. 

 Multitasking. 

 Bisa mengenal file format windows. 

 Tampilan yang lebih glossy sehingga bagus untuk graphic design/multimedia. 
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 Dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibaca di OS yang lain, dan sebaliknya. 

Baik yang formatnya ‘generik’ (misalnya pdf, html, mp3, text) maupun yang formatnya khusus 

(misalnya .doc, .xls, .ppt). Asalkan ada program aplikasi (application) di kedua platform (Mac 

dan Windows) yang bisa membaca format tersebut. 

 Jarang terkena virus dan worm. 

 Open sourcecode sehingga Mac OS sulit dibajak. 

 Ada ‘Time Machine’ yang akan bekerja secara otomatis pada background tanpa 

mengganggu aplikasi yang dijalankan untuk mem-backup system yang sedang berjalan dan 

perubahan-perubahan pada data 

 Ada program “sherlock“ yang tidak hanya mencari file pada harddisk dan dalam jaringan 

lokal, tapi juga dapat beraksi di Internet dan mencari berdasarkan keyword. 

 

Kekurangan : 

 Mahal, karena spesifikasi teknis mac memang tinggi. Asesorisnya dan spare part banyak 

tapi mahal. 

 Hanya cocok untuk graphic designer. 

 Kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Kurang baik untuk dijadikan server dan 

belum banyak game bagus seperti game-game windows yang dibuat untuk mac. 

 Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi license untuk 

perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan Mac OS. 

 Mac OS tidak dapat digunakan bersama-sama sistem-sistem pengoperasian lain yang 

tidak menggunakan sistem Mac OS. 

  Secara teknis, MacOS tertinggal dengan sistem operasi yang lainnya. Karena hanya 

pihak MacOs saja yang mengembangkannya. 

 Software di Mac OS tidak begitu lengkap. 

 

 

5.      LINUX 

Pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvald. Merupakan sistem operasi open source artinya 

bisa dikembangkan oleh semua orang dengan bebas. Turunan linux atau yang dikenal dengan 

distro linux banyak sekali macamnya. Mungkin linux merupakan sistem operasi yang paling 

banyak. Beberapa di antaranya yaitu: Debian, Suse, Red Hat (Fedora), Slackware, Ubuntu, 

Backtrack, dan lain-lain 

 

 

 

Kelebihan : 
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 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 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 : 

 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. 

 

 

6.      Novell Operating Sistem 

Dibuat oleh Novell Corporation. 

 



 

 

Kelebihan : 

 Sebagai software jaringan. 

 Kecepatan komunikasi antar PC dalam sebuah LAN (Local Area Network). 

 Manajemen jaringannya mudah 

 Perangkat besar (space disk, memori) hanya pada computer yang digunakan sebagai 

server. 

 

Kekurangan : 

 Berbasis DOS sehingga mode operasinya tidak grafis. 
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