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PEMBERIAN TUGAS

 MATERI TUGAS
 Soal-soal pendahuluan dari suatu topik perkuliahan untuk 

mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi kegiatan 
perkuliahan

 Soal-soal latihan lanjutan dari suatu topik perkuliahan untuk 
mengokohkan penguasaan materi perkuliahan yang telah 
diajarkan

 PENTINGNYA PEMBERIAN TUGAS
 Mengefektifkan sistem SKS dalam komponen kegiatan 

terstruktur (lihat buku panduan IPB)
 Membantu mahasiswa untuk dapat menguasai bahan kuliah 

yang telah diajarkan
 Membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam 

menghadapi kuliah yang berikutnya
 Memberikan umpan balik pada staf pengajar tentang bahan 

kuliah yang telah diajarkan maupun yang akan diajarkan



TEKNIS PEMBERIAN 
TUGAS
 ADA LIMA KALI PEMBERIAN TUGAS
 SETIAP MAHASISWA WAJIB MENGUMPULKAN TUGAS 

YANG DIBERIKAN
 TUGAS DITULIS PADA KERTAS FOLIO BERGARIS
 TUGAS DIKUMPULKAN : . . .
 TUGAS DIKUMPULKAN PALING LAMBAT MINGGU 

DEPAN PADA SEBELUM PERKULIAHAN BERLANGSUNG
 CONTOH: 

 UNTUK TUGAS KULIAH HARI SENIN TANGGAL 23 
SEPTEMBER 2013, TUGAS DIKUMPULKAN PALING LAMBAT 
PADA HARI SENIN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 



Kriteria Penilaian

 Mata Uji
 Ujian Tengah Semester (UTS) 25%
 Ujian Akhir Semester (UAS) 50%
 Tatap Muka 5%
 Tugas Terstruktur/Tes Kecil 20%

Nilai Akhir Huruf Mutu
NA  80.1 A

80.0 > NA  68.1 B
68.0 > NA  58.1 C
57.0 > NA  42.1 D 

42  NA E



• Sebuah program yang merupakan perantara
antara pengguna komputer dan hardware
komputer

• Komputer = tubuh, SO = roh

• SO digunakan dalam hal:
– Mengeksekusi program dan membantu 

menyediakan lingkungan bagi program yang 
mudah untuk berinteraksi dengan untuk berinteraksi dengan system system 
resourceresource

Pengantar Sistem Operasi



DEFINISI umum SISTEM OPERASI

1) Sebagai Sebuah program yang mengatur
hardware,dengan menyediakanLandasan
untuk aplikasi yang berada diatasnya

2) Bertindak Sebagai penghubung antara
user dengan hardware.

3) Bertugas untuk mengendalikan & 
mengkoordinasi penggunaan Hardware 
untuk berbagai program aplikasi bagi
bermacam-macam user.



Tujuan OS

•• ConvenienceConvenience : user : user merasakanmerasakan
kemudahankemudahan dandan kenyamanankenyamanan dalamdalam
penggunaanpenggunaan

•• EfficiencyEfficiency : : resources system resources system harusharus
dapatdapat didi utilisasiutilisasi semaksimalsemaksimal mungkinmungkin

•• RobustnessRobustness : : kehandalankehandalan sistemsistem
proteksiproteksi terhadapterhadap kesalahankesalahan daridari user / user / 
sistemsistem

•• EvolutionEvolution : : memudahkanmemudahkan
pengembanganpengembangan, , mendukungmendukung sistemsistem barubaru
dandan program program aplikasiaplikasi yang yang berkembangberkembang



 Microcomputers: Unix, Windows, Linux

 Mainframe: IBM, Unix

 Supercomputer: IRIX, Linux

 Workstation, server: Linux, Windows

 Networking: Linux, Netware, Windows

 PDA: Blackberry, Linux, Palm, Windows 
Mobile

 Smarphone: Symbian, Linux, Windows 
Mobile, Android, RIM

Jenis Platform & OS



OS mobile



Komponen-komponen Sistem Komputer

•• Perangkat keras Perangkat keras 
•• CPU, RAM, storage (CPU, RAM, storage (harhardddisk, floppy disk, CDROM, dsb), disk, floppy disk, CDROM, dsb), 

piranti I/O (printer, scanner, dsb)piranti I/O (printer, scanner, dsb)

•• Operating SystemOperating System
•• Mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan Mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan 

hardware dari berbagai program aplikasi dan userhardware dari berbagai program aplikasi dan user

•• ProgramProgram--program aplikasiprogram aplikasi
•• Pengaturan penggunaan Pengaturan penggunaan system resources system resources untuk  untuk  

pemecahan problem kebutuhan user (pemecahan problem kebutuhan user (kompilerkompiler, sistem , sistem 
basis data, games, dan programbasis data, games, dan program--program untuk bisnis)program untuk bisnis)

•• UserUser
•• Orang, mesin, atau komputer lainOrang, mesin, atau komputer lain



Komponen Sistem Komputer



Lapisan Sistem Komputer



Trend Penggunaan OS



Trend Mobile OS


