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Modul 5 : Teknologi Perangkat Lunak 
Komputer 

 

Sub Pokok bahasan : 5.1 Perangkat Lunak Sistem 

   5.2 Bahasa Pemrograman 

   5.3 Perangkat Lunak Aplikasi 

 

Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 

menguraikan fungsi dan perbedaan berbagai macam perangkat 

lunak yaitu: perangkat lunak sistem, bahasa pemrograman, dan 

perangkat lunak aplikasi. 

 

Gambaran Singkat : Pada perkuliahan ini akan dibahas mengenai pengertian, teknologi, 

fungsi perangkat lunak sistem, bahasa pemrograman, dan 

perangkat lunak aplikasi. 
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Komputer hanyalah merupakan mesin yang tidak dapat melakukan apa-apa sekiranya tidak 

mendapatkan dukungan dari perangkat lunak (software). Perangkat lunak adalah program, dan 

program adalah sekumpulan instruksi yang disusun secara terstruktur oleh programmer. Dengan 

program inilah komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. 

Program umumnya dibuat oleh vendor perangkat lunak (misalnya Microsoft & Sun Microsystem) 

ataupun perseorangan. 

Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu perangkat 

lunak sistem biasa juga disebut sebagai sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak 

aplikasi. 

5.1 Perangkat Lunak Sistem 

Perangkat lunak sistem atau sistem operasi merupakan software yang berfungsi melakukan operasi 

yang mengurusi tentang segala aktifitas komputer seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan 

mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Menurut 

Abraham Silberschatz, Galvin, Gagne (2003), sistem operasi merupakan suatu program yang bertindak 

sebagai perantara antara pengguna dan hardware komputer. Mereka juga menyatakan bahwa tujuan 

dari sistem operasi adalah: 

• Melaksanakan program pengguna dan memudahkan dalam menyelesaikan masalahnya. 

• Membuat sistem komputer menjadi mudah untuk digunakan. 

• Menjadikan pengguna hardware komputer menjadi lebih efisien. 

Sistem operasi bekerja untuk mengatur operasi CPU, identifikasi input-output (I/O), tempat 

penyimpanan (memori) dan segala aktifitas komputer. Sistem operasi mengendalikan semua sumber 

daya komputer dan menyediakan landasan hingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau 

dijalankan. 

5.1.1 Tugas-Tugas Sistem Operasi 

Tugas-tugas sistem operasi diantaranya: 

a. Menyediakan antarmuka pengguna (user interface), berupa: 

• Melakukan perintah (command-base user interface) dalam bentuk teks. 

• Mengarahkan menu (menu driven). 

• Antarmuka unit grafik (graphical user interface-GUI). 

• Kombinasi ikon dan menu untuk menerima dan melaksanakan perintah. 

b. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware, yaitu berupa perangkat yang aktif atau 

pasif, dan mengendalikan perangkat I/O. 

c. Melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses sebagai 

berikut: 

• Multitasking, yaitu melakukan tugas secara serentak atau sekaligus pada aplikasi yang sama 

maupun berbeda. 

• Multiprocessing, penggunaan atau pemrosesan sebuah program secara serentak oleh 

beberapa unit CPU. 

• Timesharing, menggunakan sistem komputer yang sama pada banyak pengguna. 

• Multithreading, memproses aktivitas pada bentuk yang sama dengan multitasking tetapi pada 

aplikasi tunggal. 
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• Scalability dan Network, upaya komputer dalam mengendalikan dan meningkatkan 

kewaspadaan dan keamanan jumlah pengguna dan memperluas pelayanan. 

d. Pengelolaan file dan direktori data, yaitu memastikan file-file dalam penyimpanan sekunder 

tersedia jika diperlukan, dan mengamankan dari pengguna yang tidak diizinkan. 

5.1.2 Layanan Sistem Operasi 

Senuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan berupa eksekusi program, operasi I/O, 

menipulasi sistem file, komunikasi, dan deteksi kesalahan. Dalam pemakaian secara multiuser sistem 

dapat lebih menguntungkan yaitu lebih efisien karena pemakaian sumber daya bersama antara 

pengguna. Sebagai fungsi layanan bersama tersebut maka sistem operasi akan memberikan efisiensi 

pengguna sistem berupa: 

• Resource allocator, yaitu mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau pekerjaan 

yang berkalan pada saat yang bersamaan. 

• Protection, menjamin akses ke sistem sumber daya yang dikendalikan (akses pengguna ke 

sistem menjadi terkendali) 

• Accounting, yaitu merekam kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya (keadilan atau 

kebijakan) 

Eksekusi program merupakan kemampuan sistem untuk memuat program ke memori dan 

menjalankan program. Pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya hardware, 

sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama pengguna. 

Manipulasi sistem file adalah kemampuan program untuk melakukan operasi pada file (membaca, 

menulis, membuat dan menghapus file). Komunikasi adalah pertukaran data atau informasi antar dua 

atau lebih proses yang berada pada satu komputer (atau lebih). Deteksi kesalahan (error) adalah 

menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error hardware maupun operasi. 

5.1.3 Struktur Sistem Operasi 

Silberschatz, Galvin, Gagne (2003), berpendapat bahwa umumnya sebuah sistem operasi modern 

mempunyai komponen sebagai berikut: 

• Manajemen proses 

• Manajemen memori utama 

• Manajemen memori skunder 

• Manajemen sistem I/O (input/output) 

• Manajemen file 

• Sistem proteksi 

• Jaringan 

• Sistem command interpreter 

 

Manajemen proses 

Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuh proses membutuhkan 

beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya, sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, 

memori, file-file, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktifitas-

aktifitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti: 
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• Pembuatan dan penghapusan proses user dan sistem proses 

• Menunda atau melanjutkan proses 

• Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi 

• enyediakan mekanisme untuk proses komunikasi 

• enyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 

 

Manajemen 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. Setiap word atau byte mempunyai 

alamat sendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akases datanya digunakan 

oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara 

(volatile), artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas 

aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti: 

• menjaga track memori yang sedang diguanakan dan siapa yang menggunakannya 

• memilih program yang akan di-load ke memori. 

• Mengalokasikan dan men-dealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. 

 

Manajemen memori skunder 

Data tersimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karenan 

itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang 

bersifat permanen dan mempu menampung data dengan ukuran besar. Contoh dari memori skunder 

adalah harddisk, disket, USB flash disk, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-

aktivitas yang berkaitan dengan disk managementi seperti free space management, alokasi 

penyimpanan, dan penjadwalan disk. 

Manajemen sistem I/O 

Manajemen sistem I/O biasa juga disebut sebagai device manager, yang bertugas menyediakan device 

driver´yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam (membuka, membaca, menulis, menutup). 

Contoh: pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca file pada hard disk, CD-ROM dan 

disket. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O adalah sebagai berikut: 

• Buffer: berfungsi untuk sementara menampung data dari/ke perangkat I/O. 

• Spooling: melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien (antrian dan 

sebagainya). 

• Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi detail untuk hardware I/O tertentu.  

 

Manajemen file 

File adalah sekumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. 

Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hirarki (direktori, volume, dan lain-lain). Tanggung 

jawab sistem operasi adalah: 
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• Pembuatan dan penghapusan file 

• Pembuatan dan penghapusan direktori 

• Mendukung manipulasi file dan direktori 

• Memetakan file ke secondary storage 

• Melakukan backup file ke media penyimpanan permanen (non volatile) 

 

Sistem proteksi 

Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengendalikan akses yang dilakukan oleh program, 

prosesor, atau pengguna ke sistem suber daya. Mekanisme proteksi seharusnya: 

• Dapat membedakan antara pengguna yang diizinkan dan yang belum 

• Menentukan kendali 

• Menyediakan alat pengatur 

 

Jaringan 

Sistem distribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor 

mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung memlaui jaringan komunikasi 

sistem terdistribusi yang menyediakan akases pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. 

Akses tersebut menyebabkan meningkatnya: 

• Kecepatan komputer 

• Ketersediaan data 

• Kehandalan (enhanced reliability) 

 

Sistem command-interpreter 

Sistem operasi menunggu instruksi dapri pengguna (command driven). Program yang membaca 

instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut: control-card interpreter, command-

line interpreter, shell pada UNIX. Sistem command interpreter sangat bervariasi antara satu sistem 

operasi dengan sistem operasi lainnya dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat I/O 

yang ada. Contohnya CLI, Windows, pen-based (touch), dan lain-lain. 

5.1.4 Klasifikasi Sistem Operasi 

Sistem operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan skala arsitekturnya (bit), sistem operasi dibedakan menjadi sistem operasi berskala 8-

bit, 16-bit, 32-bit, dan 64-bit. Sistem operasi dengan skala 8-bit dan 16-bit saat ini sudah mulai 

ditinggalkan, sedangkan saat ini kebanyakan yang digunakan adalah skala 32-bit, seperti sistem 

operasi Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, LINUX, IBM OS/400, Sun Solaris). 

Sedangkan yang baru dan masih jarang ditemui di pasaran adalah skala 64-bit. Seperti Windows 

XP 64-bit, Digital UNIX, Open VMS, IBM AIX for RS/6000, SGI IRIX, dan HP-UX. 

b. Klasifikasi sistem operasi berdasarkan end-user interface. 

• Command driven. Biasa juga disebut command line dimana perintah sistem operasi diketikkan 

pada prompt perintah atau dieksekusi melalui script file (misalnya pada sistem operasi DOS, 

UNIX, atau XENIX) 
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• Graphical user interface (GUI). Pengguna akhir menggunakan mouse atau alat penunjuk 

(pointer) yang lain untuk memilih objek yang mewakili suatu instruksi spesifik (misalnya: 

semua sistem operasi Windows, IBM OS/2, MAC-OS, LINUX) 

c. Klasifikasi sistem operasi berdasarkan pengguna: 

• Single-user single-tasking: sistem operasi yang hanya mampu untuk melayani satu pengguna 

pada satu saat untuk satu instruksi dalam satu siklus proses (misal MS-DOS) 

• Single-user multi-tasking: sistem operasi yang hanya mampu untuk melayani satu pengguna 

pada satu saat tetapi mampu untuk mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus proses 

(misalnya Windows 95, IBM OS/2, MAC-OS). 

• Multi-user multi-tasking: sistem operasi yang mampu untuk melayani beberapa pengguna 

sekaligus dalam satu waktu dan juga mampu untuk menjalankan beberapa instruksi sekaligus 

dalam satu siklus proses. 

d. Klasifikasi sistem operasi berdasarkan pangsa pasar: 

• Sistem operasi server/network, seperti Windows NT Server, Windows XP, IBM AIX for RS/6000, 

Digital UNIX, Open VMS, HP-UX, Sun Solaris, dan IBM OS/400, LINUX. 

• Sistem operasi desktop, seperti Windows 95 / Windows NT Workstation, Windows XP, LINUX, 

OS/2 Wrap, MacOS, Java 

• Sistem operasi Hanheld, seperti Windows CE, GEOS, Magic Cap. 

 

5.2 Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau 

membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. 

Komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan printah program yang telah dibuat 

oleh program. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer, berstruktur terntentu (syntax), 

dan bermakna. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program 

komputer. Berbeda dengan bahasa, misalkan Bahasa Indonesia dan Inggris yang merupakan bahasa 

alamiah (natural language), sintaksis dan semantik bahasa pemrograman komputer ditentukan secara 

jelas dan terstruktur, sehingg bahasa pemrograman juga disebut sebagai bahasa formal (formal 

language). 

Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: 

• Bahasa pemrograman tingkat rendah (low level language), merupakan bahasa pemrograman 

generasi pertama, bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya 

menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti hanyalah pembuatnya saja karena isinya 

programnya berupa kode-kode mesin. 

• Bahasa pemrograman tingkat menengah (middle level language), merupakan bahasa 

pemrograman dimana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun 

begitu masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti 

“STO” artinya simpan (STORE) dan “MOV” artinya pindahkan (MOVE). Yang tergolong dalam 

bahasa ini adalah assembler. 

• Bahasa pemrograman tingkat tinggi (high level language) merupakan bahasa yang mempunyai 

ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari, contoh 

bahasa level ini adalah: Delphi, Pascal, ORACLE, MS-SQL, Perl, Phyton, Basic, Visual Studio 

(Visual Basic, Visual FoxPro), Informix, C, C++, ADA, Java, PHP, ASP, XML, dan lain-lain. Bahasa 

seperti Java, PHP, ASP, XML biasanya digunakan untuk pemrograman pada internet, dan masih 

banyak lagi yang terus berkembang yang saat ini biasanya dengan ekstensi .net (baca: dot net) 
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seperti Visual Basic.NET dan Delphi.Net yang merupakan bahasa pemrograman yang 

dikembangkan pada aran berbasis internet 

Sejauh ini bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi lima generasi. Setiap generasi bahasa 

pemrograman memiliki karakteristik tersendiri. Semakin maju generasinya maka orientasi bahasa 

pemrograman ini akan semakin dekat ke manusia. 

Gambar di bawah ini menunjukkan terjadinya kecenderungan pergeseran orientasi dalam bahasa-

bahasa pemrograman, dari pendekatan yang berorientasi kepada mesin menuju ke pendekatan yang 

berorientasi pada manusia. 

 

Gambar 5. 1 Generasi bahasa pemrograman 
 

Bahasa pemrograman generasi pertama 

Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Program disusun dengan 

menggunakan bahasa mesin. Tentu saja program generasi ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang 

awam dan sangat membosankan bagi pemrogram. Pemrogram harus benar-benar menguasai operasi 

komputer secara teknis. Namun bahasa generasi ini memberikan eksekusi program yang sangat cepat. 

Selain itu, bahasa mesin sangat bergantung pada mesin (machine dependent), artinya, bahasa mesin 

antara satu mesin dengan mesin lainnya akan berbeda. 

Tabel 5. 1 Kode dalam bahasa mesin 
Instruksi Bahasa Mesin  Keterangan 

B402 atau 1011 0100 0000 0010 Muatlah bilangan 2 ke register AH 

B22A atau 1011 0010 0010 1010 Muatlah bilangan 2A heksadesimal ke register DL 

CD21 atau 1100 1101 0010 0001 Jalankan interupsi 21 heksadesimal 

 

Bahasa pemrograman generasi kedua 

Bahasa pemrograman generasi kedua menggunakan bahasa rakitan (assembly). Sebagai pengganti 

kode-kode biner, digunakanlah kependekan dari kata-kata. Misalkan “MOV” untuk menyatakan 
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“MOVE” dan JNZ yang berarti “jump non-zero”. Setiap instruksi dalam bahasa rakitan sebenarnya 

identik dengan satu instruksi dalam bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada 

bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin mengingat perintah 

dalam bentuk kata-kata yang dipendekkan lebih mudah daripada mengingat deretan angka biner. 

Berikut adalah contoh instruksi yang ditulis dalam bahasa rakitan akan menjadi seperti berikut: 

Tabel 5. 2 Kode dalam bahasa rakitan 
Instruksi Bahasa Rakitan Keterangan 

MOV AH, 02 Muatlah bilangan 2 ke register AH 

MOV DL, 2A Muatlah bilangan 2A heksadesimal ke register DL 

INT 21 Jalankan interupsi 21 heksadesimal 

 

Tampak bahwa penggunaan notasi seperti MOV AH, 02 jauh lebih mudah diingat atau dipahami 

daripada penulisan instruksi dalam bahasa mesin: B402 atau 1011 0100 0000 0010. 

Bahasa pemrograman generasi ketiga 

Bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural. Sebagai bahasa 

prosedural, pemrogram perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan 

tugasnya. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia, seperti WRITE 

untuk menampilkan sesuatu di layar dan READ untuk membaca data dari keyboard. 

Bahasa generasi ketiga seringkali disebut sebagai high level language disebabkan bahasa ini 

menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Beberapa contoh bahasa pemrograman yang 

masuk dalam kategori generasi ketiga yaitu ADA, ALGOL, C, BASIC, COBOL, FORTRAN, dan PASCAL. 

Bahasa pemrograman generasi keempat 

Bahasa pemrograman generasi keempat dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman dalam 

membuat program sehingga diharapkan produktifitas pemrogram jadi meningkat dan program dapat 

dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Alhasil, bahasa pemrograman generasi keempat yang dikenal 

dengan sebutan 4GL dapat dipakai oleh pemakai yang kurang mengetahui hal-hal teknis tentang 

pemrograman tanpa bantuan pemrogram profesional. Sebagai contoh pemrogram dapat membuat 

program dengan Microsoft Access di lingkungan PC dengan mudah. 

Bahasa pemrograman generasi keempat biasa disebut sebagai high level language atau bahasa 

berorientasi pada masalah (problem oriented language) karena memungkinkan pemakai 

menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode dibandingkan pada bahasa prosedural. Bahasa 

pemrograman generasi keempat menggunakan pendekatan non-prosedural. Untuk mendapatkan 

suatu hasil, seorang pemakai tidak perlu memberitahukan secara detail tentang bagaimana 

mendapatkannya. Gambar di bawah ini memberikan contoh yang menunjukkan perbedaan bahasa 

prosedural dan non-prosedural dalam memperoleh data tentang seorang mahasiswa. 
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Contoh bahasa prosedural � 

dBase 

USE mahasiswa 

SET FILTER TO t4lahir 

= ‘Makassar’ 

GO TOP 

DO WHILE .NOT. EOF() 

    DISPLAY nama 

    SKIP 

ENDDO 

USE 

Langkah sangat detail dan terlalu 

teknis 

Contoh bahasa non-prosedural � 

SQL 

SELECT nama FROM 

mahasiswa 

WHERE t4lahir = 

‘Makassar’; 

Singkat dan tidak perlu langkah 

yang bersifat prosedural 

Gambar 5. 2 Perbedaan bahasa prosedural dan non-prosedural 
 

Bahasa pemrograman generasi kelima 

Bahasa pemrograman generasi kelima merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang 

ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan (artificial intelligence). Kecerdasan buatan adalah 

disiplin dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Berbagai 

aplikasi kecerdasan manusia adalah sebagai berikut: 

• Pemrosesan bahasa alami (natural language processing), yakni mengatur komputer agar bisa 

berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia (Indonesia, Inggris, Spanyol, Prancis, 

dan sebagainya). 

• Pengedalian robotika dan sensor mata. 

• Aplikasi sistem pakar (expert system) yang meniru seorang pakar di bidang tertentu sehingga 

bisa menghasilkan nasehat atau pemikiran yang setara dengan seorang pakar. 

 

Dengan menggunakan bahasa generasi kelima dimungkinkan untuk melakukan perintah dengan cara 

percakapan seperti berikut: 

“Tampilkan semua nama mahasiswa yang IPK-

nya di atas 3,0 dan urutkan berdasarkan IP 

secara descending” 

PROLOG dan LISP merupakan dua contoh bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani 

kecerdasan buatan 

5.3 Perangkat Lunak Aplikasi 

Perangkat lunak aplikasi sejatinya adalah program yang didesain khusus untuk menyelesaikan masalah 

spesifik pengguna, seperti melakukan tugas-tugas mengetik dokumen, manipulasi foto, merancang 

bangunan. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi: 

• Perangkat lunak hiburan 

• Perangkat lunak pendidikan 

• Perangkat lunak produktivitas kerja 

• Perangkat lunak bisnis 

• Perangkat lunak khusus 
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Perangkat lunak hiburan mencakup berbagai macam program permainan (game), program untuk 

memainkan musik (seperti WinAmp dan JetAudio), dan program untuk memainkan film (seperti 

Windows Media Player). Saat ini berbagai program seperti tersebut selain bisa memainkan musik juga 

sudah bisa memainkan film sekaligus. 

Perangkat lunak pendidikan berguna untuk mempalajari atau mereferensi suatu pengetahuan. Yang 

termasuk dalam kategori ini misalkan program kamus, ensiklopedi, pelajaran ilmu pengetahuan, 

pelajaran bahasa asing, dan simulasi. 

Ada kalanya sebuah program menggabungkan kemampuan pendidikan dan hiburan sekaligus. 

Perangkat seperti ini biasa disebut entertainment. Banyak program untuk anak-anak yang mendukung 

unsur hiburan dan pendidikan. Mereka bisa bermain sambil belajar kata-kata atau mengenali benda 

dengan komputer. 

Perangkat lunak bisnis digunakan untuk menangani aplikasi bisnis. Misalnya berupa program untuk 

menangani persediaan barang (inventory control). Pencatatan pembayaran piutang (account 

receivable), dan registrasi mahasiswa (sistem informasi akademik). 

Perangkat lunak produktifitas kerja berguna untuk meningkatkan produktifitas kerja pemakai. 

Beberapa golongan perangkat lunak untuk meningkatkan produktifitas kerja dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5. 3 Kategori perangkat lunak penunjang produktifitas kerja 
Jenis Keterangan 

Word Processing Untuk menciptakan dokumen ataupun membuat 

surat. Misalnya: Microsoft Word dan AbiWord 

Spreadsheet Pengolah data dalam bentuk kumpulan sel yang 

memungkinkan perhitungan secara dinamis. 

Contoh: Microsoft Excel dan StarOffice, dan Calc 

Desktop publishing Menangani perwajahan (setting layout) untuk 

keperluan pembuatan buku dan surat kabar. Contoh 

PageMaker dan CorelDraw 

Presentasi grafik Untuk membuat bahan-bahan presentasi dalam 

bentuk transparansi atau untuk membuat diktat 

kuliah, dan sekaligus dapat dipakai sebagai alat 

untuk berpresentasi. Contoh: PowerPoint dan 

StarOffice Impress 

Komunikasi Berfungsi untuk melakukan komunikasi antar 

pemakai secara elektronis. Contoh: Microsoft 

Outlook, MSN Messenger, Yahoo Messenger 

Personal Information Manager Mengelola informasi yang berhubungan dengan 

jadwal, tugas dan rekanan atau client, dan keuangan 

Manajemen data Untuk mencatat, manipulasi, dan mengambil 

data/informasi 

 

Di luar penggolongan di atas terdapat kelompok perangkat lunak produktifitas lain misalnya yang 

tegolong sebagai pengelola statistik (contoh: SPSS dan Microstat) dan matematika dan simulasi 

(contoh: MatLab). 
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5.3.1 Jenis Perangkat Lunak  

Berdasarkan cara mendapatkannya dan hak pemakaian, perangkat lunak dapat digolongkan menjadi 

perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, rentalware, 

freesoftware atau opensource. 

Perangkat lunak komersial 

Perangkat lunak komersial biasa juga disebut proprietary software merupakan perangkat lunak yang 

dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak 

membelinya berarti membajak perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta 

(copyright). Hak cipta adalah satu bentuk hak yang dilindungi hukum dimana seseorang dilarang untuk 

menyalin hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tanpa izin pemegangnya. Perangkat lunak ini juga 

disertai lisensi yang melarang pembeli menyalin perangkat lunak untuk diberikan kepada orang lain 

ataupun untuk dijual kembali. Contoh perangkat lunak komersial adalah Microsoft Office dan 

CorelDraw. 

Perangkat lunak rentalware 

Merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan oleh seseorang atau institusi dengan cara meyewa. 

Penyewaan biasanya dilakukan pertahun. 

Perangkat lunak domain-public 

Merupakan perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan 

tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan 

memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Perangkat lunak seperti 

ini umumnya berupa kode sumber dan banyak dijumpai di internet. 

Perangkat lunak shareware 

Merupakan perangkat lunak yang tersedia tanpa kode sumber dan biasanya digunakan oleh pemakai 

dengan tujuan untuk dievaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali dan jika sesudah 

masa tersebut berlalu, maka pemakai tersebtu tetap menggunakannya maka ia harus membayar ke 

pembuat (pemegang hak cipta) perangkat lunak tersebut. Berbeda dengan versi trial, shareware tidak 

memiliki masa kadaluarsa. Artinya, pemakai tetap bisa menggunakannya walau batas uji coba telah 

berakhir. Umumnya pembuat shareware menyediakan layanan konsultasi, manual tercetak, update 

(pemutakhiran) ke versi terbaru secara gratis, dan terkadang memberikan bonus berupa perangkat 

lunak lain. Tujuan pembuatan shareware adalah untuk mendapatkan bantuan dana dari pemakai guna 

pengembangan lebih lanjut. 

Perangkat lunak freeware 

Perangkat lunak jenis ini tersedia tanpa kode sumber dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu 

membayar. Berbagai alasan pembuatan freeware adalah (1) penarik bagi pemakai untuk membeli versi 

lebih lanjut (dengan fitur yang lebih lengkap) yang bersifat komersial, (2) pembuat menginginkan 

tanggapan dari pemakai sehingga ia dapat mengembangkannya ke versi lebih bagus, (3) pembuat ingin 

menyebarluaskan karyanya supaya ia menjadi terkenal, dan (4) pembuat ini benar-benar ingin 
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membantu pemakai dalam melaksanakan tugas tertentu tanpa perlu membeli perangkat lunak 

komersial. 

Free Software 

Ini merupakan istilah yang dicanangkan oleh Richard Stallman pendiri (Pendiri Free Software 

Foundation) untuk menyatakan perangkat lunak yang dilengkapi kode sumber yang memungkinkan 

siapa saja dapat menggunakan program tersebut dan bahkan ikut mengembangkannya. Secara lebih 

lengkap, sebuah software disebut free software jika: 

• Pemakai memilki kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja. 

• Pemakai memiliki kebebasan untuk memodifikasi program sesuai kebutuhan. Oleh karena itu 

kode sumber harus tersedia. 

• Pemakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan kembali salinan program, baik secara 

gratis maupun dengan bayaran 

• Pemakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan versi-versi program yang telah 

dimodifikasi sehingga komunitas dapat memperoleh manfaat dari pengembangan tersebut 

 

Tujuan Stallman adalah menciptakan kebebasan kepada pemakai dan menghindari pengontrolan 

program oleh suatu pihak. 

Untuk menunjang kebebasan tersebut, Stallman menggunakan metode yang disebut copyleft 

terhadap perangkat lunak GNU yang ia kembangkan. Istilah ini adalah pembalikan dari istilah 

copyright. Copyleft juga menggunakan hak cipta yang memberikan hak kepada pemakai untuk 

menjalankan program, memodifikasi, hingga mendistribusikan versi modifikasinya, tetapi melarang 

menjadikannya sebagai program proprietary. 

Open source 

Istilah ini dikemukakan oleh Eric Raymond pada tahun 1998 dan dimaksudkan untuk menghilangkan 

makna free pada free software yang ambigu karena dalam Bahasa Inggris kata tersebut memiliki arti 

yang bermacam-macam, misalkan gratis dan bebas. Istilah open source muncul dari ide bahwa 

seandainya setiap orang dapat berpartisipasi dalam mengembangkan suatu perangkat lunak tentu 

perangkat lunak tersebut akan segera berevolusi menuju ke tingkat kesempurnaan. Hal-hak yang 

disediakan pada open source adalah sebagai berikut: 

• Hak untuk membuat salinan program dan mendistribusikan salinan tersebut 

• Hak untuk megakses kode sumber sebagai syarat untuk bisa melakukan modifikasi 

• Hak untuk melakukan pengembangan terhadap program. 

Secara prinsip, program yang tergolong sebagai free software juga memenuhi kriteria open source. 

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang open source, bisa dilihat pada situs 

http://www.opensource.org.   

5.3.2 Istilah Versi dan Rilis 

Pada perangkat lunak dikenal istilah versi (version) dan rilis (release). 

• Versi menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak. Umumnya, versi dinyatakan dengan 

bilangan semacam berikut: 2.0, 3.0, 4.0, dan seterusnya. Terkadang notasi yang lain 
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digunakan, sebagai contoh Microsoft terkadang menggunakan kode tahun untuk menyatakan 

versi produk softwarenya, misalnya Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows 2000, Microsoft Office 97, dan Microsoft Office 2000, terkadang juga menggunakan 

istilah lain yang mewakili karakteristik produk software yang dibuat, misalnya Windows XP, 

Windows Millenium, dan lain-lain. 

• Rilis menyatakan perubahan kecil terhadap versi yang sama. Rilis biasa dinyatakan dengan 

angka di belakang tanda titik. Contoh versi 4.0 bisa menjadi 4.1, 4.2, atau bahkan lebih dari itu 

misalkan 4.1.3.3. 

Rangkuman 

Processor, memori utama, dan piranti pelengkap hanyalah merupakan mesin – benda mati – yang 

tidak dapat melakukan apa-apa. Semua ini hanya akan dapat bekerja sebagaimana mestinya jika 

ditunjang oleh perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Bisa diibaratkan bahwa sistem operasi 

merupakan “ruh”-nya komputer. Ini disebabkan karena semua bentuk kompromi dan koordinasi 

setiap perangkat keras dikendalikan oleh sistem operasi. Untuk menghasilkan pekerjaan yang kompak 

antar setiap piranti pelengkap, prosesor, dan memori, maka pada sistem operasi terdapat beberapa 

sub sistem yang tersusun dalam suatu struktur sistem operasi. Sementara bahasa pemrograman 

merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan menyusun perangkat lunak 

aplikasi. Saat ini banyak sekali beredar bahasa pemrograman dengan berbagai karakteristik dan 

kemampuan yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi 

tiga tingkatan; low leve language, middle level language, dan high level language. Sementara 

perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk menyelesaikan 

permasalahan tertentu.  

Latihan 

1. Sebutkan beberapa contoh perangkat lunak yang masuk kategori perangkat lunak sistem, 

bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi! 

2. Jelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh perangkat lunak sistem! 

3. Jelaskan perbedaan karakteristik bahasa pemrograman berdasarkan generasinya! 

4. Jelaskan perbedaan fungsi antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi! 

5. Sebutkan berbagai macam golongan perangkat lunak, dan berikan contoh! 

 


