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Peralatan 

keluaran 

Port-port 

Masukan/ 

Keluaran 

Peralatan 

masukan 

Memori 

utama 
Pemroses 

Pertemuan : 1-2 

 

I. SKEMA DASAR SISTEM KOMPUTER 
Pengampu : Budiman, S.Kom.,M.M 

 

Komponen sistem komputer 

1. Pemroses (processor) 
Berfungsi mengendalikan operasi komputer & melakukan fungsi pemrosesan data. 

2. Memori utama 

- Berfungsi menyimpan data & program 
- Biasanya volatile : tidak dapat mempertahankan data & program yang disimpan bila sumber 

daya energi (listrik) dihentikan. 

3. Perangkat masukan dan keluaran 

Berfungsi memindahkan data antara komputer & lingkungan eksternal yaitu : perangkat 

penyimpan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dsb 

4. Interkoneksi antarkomponen (bus) 

Adalah struktur & mekanisme untuk menghubungkan pemroses, memori utama, & perangkat 

masukan/keluaran. 
 

Skema blok sistem komputer 
 

Bus data 

 
 

   

Bus Kendali Bus Kendali 

 

 

 
 

Bus alamat 

 

PEMROSES 

Berfungsi mengendalikan operasi komputer & melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah 

yang dilakukan pemroses : 

- mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama 

- mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana 

- melaksanakan aksi – aksi 

 

Operasi-operasi di komputer dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu : 

1. Operasi aritmatika : +,-,*, dsb 

2. Operasi logika : OR, AND, XOR, inversi, dsb 

3. Operasi pengendalian : percabangan, lompat, dsb 

 
 

Pemroses terdiri dari : 

♦ CU (Control Unit) : berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. 

♦ ALU (Aritmetic Logic Unit) : untuk komputasi yaitu melakukan operasi aritmatika & logika 

♦ Register-register : berfungsi sebagai memori sangat cepat yang biasanya sebagai tempat operan- 

operan dari operasi yang akan dilakukan. 
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Register-register 

Register kendali & status 

 Register Alamat & Buffer : 
- MAR 

- MBR 

- I/O AR 

- I/O BR 

 Register Eksekusi 

Instruksi : 

- PC 
- IR 

 Register Informasi Status : 

Sign, Zero, Carry, Equal, 

Interupt enable / disable, 

Supervisor 

Register terlihat programmer 

 Register Data : 
- General Purpose Register 

- Special Purpose Register 

 Register Alamat : 

- Register indeks 

- Register penunjuk segmen 

- Register penunjuk stack 

- Register penanda 

ALU (Aritmetic Logic Unit) 

CU (Control Unit) 

Skema blok Pemroses 
 

 

Register dapat dikategorikan menjadi 2 : 

1. Register yg terlihat pemakai (pemrogram) 

Pemrogram dapat memeriksa isi dari register-register tipe ini. Beberapa instruksi disediakan 

untuk mengisi (memodifikasi) register tipe ini. Terdiri dari 2 jenis : 

1.1 Register Data : menyimpan suatu nilai untuk beragam keperluan 

1.1.1 General purpose register 

Digunakan untuk beraneka ragam keperluan pada suatu instruksi mesin yang 

melakukan suatu operasi terhadap data. 

1.1.2 Special purpose register 

Digunakan untuk menampung operasi floating point, menampung limpahan operasi 

penjumlahan atau perkalian. 

 

1.2  Register Alamat : berisi alamat data di memori utama, alamat instruksi di memori 
utama,bagian alamat yang digunakan dalam penghitungan alamat lengkap 

1.2.1 Register Indeks (index register) 

Pengalamatan berindeks merupakan salah satu mode pengalamatan popular. 

Pengalamatan melibatkan penambahan indeks ke nilai dasar untuk memperoleh 

alamat efektif 

1.2.2 Register penunjuk segmen (segment pointer register) 

Pada pengalamatan bersegmen, memori dibagi menjadi segmen-segmen. Segmen 

berisi satu blok memori yang panjangnya dapat bervariasi.Untuk mengacu memori 

bersegmen digunakan pengacuan terhadap segmen dan offset di segmen itu. Register 
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penunjuk segmen mencatat alamat dasar (lokasi awal) dari segmen. Mode 
pengalamatan bersegmen sangat penting dalam manajemen memori. 

 

1.2.3 Register penunjuk stack (stack pointer register) 
Instruksi yang tak memerlukan alamat karena alamat operan ditunjuk register 

penunjuk stack. Operasi-operasi terhadap stack : 

- instruksi push : menyimpan data pada stack, dengan meletakkan data di puncak 

stack 

- instruksi pop : mengambil data dari puncak stack. 

 

1.2.4 Register penanda (flag register) 

Isi register merupakan hasil operasi dari pemroses. Register berisi kondisi-kondisi 

yang dihasilkan pemroses berkaitan dengan operasi yang baru saja dilaksanakan. 

Register ini terlihat oleh pemakai tapi hanya dapat diperbaharui oleh pemroses 

sebagai dampak (efek) operasi yang dijalankannya. 

 

2. Register untuk kendali & status 

Digunakan untuk mengendalikan operasi pemroses, kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai. 

Sebagian dapat diakses dengan instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau 

kernel sistem operasi. 

 

2.1 Register untuk alamat dan buffer, terdiri dari : 

2.1.1 MAR (Memory Address Register) 

Untuk mencatat alamat memori yang akan diakses (baik yang akan ditulisi maupun 

dibaca) 

2.1.2 MBR (Memory Buffer Register) 

Untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya ditunjuk MAR 
atau untuk menampung data dari memori (yang alamatnya ditunjuk oleh MAR) yang 

akan dibaca. 

2.1.3 I/O AR (I/O Address Register) 

Untuk mencatat alamat port I/O yang akan diakses(baik akan ditulisi / dibaca). 

2.1.4 I/O BR (I/O Buffer Register) 

Untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya ditunjuk I/O 

AR atau untuk menampung data dari port (yang alamatnya ditunjuk oleh I/O AR) 

yang akan dibaca. 

 

2.2 Register untuk eksekusi instruksi 

2.2.1  PC (Program Counter) : mencatat alamat memori dimana instruksi di dalamnya 

akan dieksekusi 

2.2.2 IR (Instruction Register) : menampung instruksi yang akan dilaksanakan 

 

2.3 Register untuk informasi status 

Register ini berupa satu register / kumpulan register. Kumpulan register ini disebut PSW 

(Program Status Word). PSW berisi kode-kode kondisi pemroses ditambah informasi- 

informasi status lain, yaitu : 

♦ Sign 

Flag ini mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang sebelumnya dijalankan 

♦ Zero 

Flag ini mencatat apakah operasi sebelumnya menghasilkan nilai nol 

♦ Carry 

Flag ini mencatat apakah dihasilkan carry (kondisi dimana operasi penjumlahan/ 

perkalian menghasilkan bawaan yang tidak dapat ditampung register akumulator) 

♦ Equal 

Flag ini mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi sama dengan 

♦ Interupt enable/disable 

Flag ini mencatat apakah interrupt sedang dapat diaktifkan atau tidak 

♦ Supervisor 
Flag ini mencatat mode eksekusi yang dilaksanakan, yaitu mode supervisor atau bukan. 

Pada mode supervisor maka seluruh instruksi dapat dilaksanakan sedang untuk mode 

bukan mode supervisor(mode user) maka beberapa instruksi kritis tidak dapat diaktifkan. 



5 
 

MEMORI 

Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Hirarki memori berdasarkan kecepatan 
akses : 

Tercepat Register  

Chace memory 

Main memory 

Disk chace 

Magnetik disc 
Terlambat Magnetic tape Optical disc 

 

♦ Harga : semakin ke bawah, harga semakin murah, harga dihitung dari rasio rupiah 

per bit data disimpan 

♦ Kapasitas : semakin ke bawah, kapasitas makin terbatas 

♦ Kecepatan akses : semakin ke bawah, semakin lambat 

♦ Frekuensi pengaksesan : semakin ke bawah, semakin rendah frekuensi 

pengaksesan 

 

Setiap kali pemroses melakukan eksekusi, pemroses harus membaca instruksi dari memori utama. 

Agar eksekusi dilakukan secara cepat maka harus diusahakan instruksi tersedia di memori pada 

lapisan berkecepatan akses lebih tinggi. Kecepatan eksekusi ini akan meningkatkan kinerja sistem. 

Konsep ini diimplementasikan antara lain berupa : 

♦ Chace memory 
Merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibanding 

memori utama. Chace memory adalah di antara memori utama dan register pemroses yang 

berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu memori utama tetapi di chace memory yang 

kecepatan akses lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja sistem. 

♦ Buffering 

Bagian memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari / ke perangkat masukan 
/ keluaran dan penyimpan sekunder. Buffering dapat mengurangi frekuensi pengaksesan dari/ke 

perangkat masukan/keluaran dan penyimpan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. 

 

PERANGKAT MASUKAN / KELUARAN 

Perangkat masukan/keluaran terdiri dari 2 bagian : 
1. Komponen mekanis : perangkat itu sendiri 

2. Komponen elektronis : pengendali perangkat berupa chip controller 

 

Perangkat adalah perangkat nyata yang dikendalikan chip controller di board system atau card. 

Controller dihubungkan dengan pemroses dan komponen-komponen lain lewat bus. Controller 

berbeda-beda, tapi biasanya mempunyai register-register untuk mengendalikannya. 

 

INTERKONEKSI ANTAR KOMPONEN (BUS) 

Bus terdiri dari 3 macam : 
1. Bus alamat (address bus) 

CPU mengirim alamat lokasi memori atau port yang ingin ditulis atau dibaca di bus alamat. 

2. Bus data (data bus) 

CPU dapat membaca & mengirim data dari/ke memori atau port. Banyak perangkat pada 

sistem yang dicantolkan ke bus data tapi hanya satu perangkat pada satu saat yang dapat 

memakainya. 

3. Bus kendali (control bus) 

CPU mengirim sinyal-sinyal pada bus kendali untuk memerintahkan memori atau port. 

Sinyal bus kendali antara lain : 

- memory read : memerintahkan baca memori 

- memory write : memerintahkan penulisan memori 

- I/O read : memerintahkan baca port I/O 

- I/O write : memerintahkan melakukan penulisan memori 

Contoh mekanisme pembacaan 

Untuk membaca data suatu lokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui 

bus alamat kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. 

Sinyal memory read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi 
tersebut ke bus data agar dibaca CPU. 
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Java Delphi MS-Office  …. Winamp 

 
Program Aplikasi 

Bahasa mesin 

Mesin (komputer) 

Mediator (sistem operasi) 

Kesimpulan : 

Sistem operasi bertugas : 

- sebagai perantara interaksi manusia & komputer 

- mengatur hardware 
- mengatur aplikasi 

II. SISTEM OPERASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan mempelajari sistem operasi : 

1. Agar dapat merancang sendiri 
2. Dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan 

3. Dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi 

4. Memaksimalkan penggunaan sistem operasi 

5. Konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. 

 

Pengertian sistem operasi secara umum : 

Sistem operasi sebagai resource manager yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada 

sistem komputer dan sebagai extended machine yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai 

sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem 

komputer. 

 

Prinsip dasar sistem operasi : 

Sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah (command) dan bertugas 

menjembatani pengertian manusia dengan komputer, sehingga komputer dapat bekerja sesuai 

keinginan. 

 

Definisi sistem operasi : 

1. Sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware. 
2. Program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan 

3. Kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai keinginan user 

4. Manager sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer, seperti mengatur memori, 

printer, dll 

5. Sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program 

yang lain 

6. Sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan 

7. Sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. 

User 1 User 2 User 3 ….. User 4 
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SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM OPERASI 

1. Generasi pertama (tahun 1945 an – 1955 an) 

Komputer elektronik digital pertama tidak memiliki sistem operasi. Sistem komputer diberi 

instruksi yang harus dikerjakan secara langsung sehingga semua operasi dilakukan secara 

manual dan hanya bisa digunakan untuk menghitung + - * /. 

 

2. Generasi kedua (tahun 1955 – 1965) 

Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi 

sudah ada, misal FMS (Fortran Monitoring System) dan IBSYS. Sistem komputer masa ini 

adalah batch processing system, yaitu pekerjaan (job) dikumpulkan dalam satu rangkaian 

kemudian dieksekusi secara berurutan. Tahun 1964, IBM mengeluarkan keluarga komputer 

System/360 yang dirancang agar kompatibel dengan banyak perangkat keras, menggunakan 

sistem operasi OS/360 dan berevolusi menjadi System 370. 

 

3. Generasi ketiga (tahun1965 – 1980) 

Sistem komputer dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus dan 

online (secara langsung dihubungkan ke komputer). Sistem komputer menjadi multiuser dan 

multiprogramming. 

Multiprogramming : 

Komputer melayani banyak proses/job (program yang dijalankan) sekaligus pada satu waktu. 

Cara yang dilakukan adalah dengan mempartisi memori menjadi beberapa bagian, dengan 

satu bagian memori untuk satu job berbeda. Saat satu job menunggu operasi 

masukan/keluaran selesai, job lain dapat menggunakan pemroses. 

Karena komputer harus menanggapi permintaan-permintaan pemakai secara cepat dan bila 

tidak akan menyebabkan produktivitas pemakai menurun drastis, maka dikembangkan teknik 

time sharing, sehingga pemakai-pemakai merasa dilayani terus-menerus, padahal sebenarnya 

digilir per satuan waktu yang singkat. 

Agar tidak terjadi bottleneck (kemacetan), dikembangkan teknik spooling, yaitu saat ada 

permintaan layanan peripheral, langsung diterima dan data disimpan lebih dulu di memori 

yang disediakan (berupa antrian), kemudian dijadwalkan agar secara nyata dilayani oleh 

peripheral. 

Pada generasi ini muncul sistem operasi UNIX. 

 

4. Generasi keempat (tahun 1980 – 199x) 

Ditandai dengan meningkatnya kemampuan komputer dekstop (PC) dan teknologi jaringan 

TCP/IP. Pada generasi ini menuntut kenyamanan dalam mengoperasikan sistem komputer, 

yaitu dengan adanya GUI (graphical user interface = antarmuka komputer berbasiskan grafis 

yang nyaman). GUI dimulai dengan X Windows, kemudian Macintosh, Sun View dan MS 

Windows. Pada 1990 dimulai era komputasi tersebar (distributed computing) dengan teknologi 

distributed operating system yaitu sistem operasi yang diperuntukkan jaringan komputer. 

Pemakai tak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung, dimana 

pengalokasian kerja sudah secara otomatis dilaksanakan sistem operasi. Pemakai memandang 

jaringan komputer sebagai 1 uniprossesor besar, walau sebenarnya terdiri dari banyak 

prosessor (komputer) yang tersebar. 
 

 

KOMPONEN DASAR SISTEM OPERASI 

Kebanyakan sistem operasi memiliki komponen-komponen yang mendukung : 
1. Manajemen proses 

2. Manajemen memori utama 

3. Manajemen berkas/file 

4. Manajemen I/O 

5. Manajemen penyimpanan sekunder 

6. Jaringan 
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7. Sistem Proteksi 

8. Command – Interpreter System 

 

1. Manajemen Proses 

 Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan (eksekusi). 

Suatu proses memerlukan sumberdaya pada saat eksekusi yaitu CPU time, memori, 
berkas dan peranti I/O. 

 Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktifitas yang berhubungan dengan 

manajemen proses yaitu : 

- Pembuatan dan penghapusan proses 

- Penundaan dan pelanjutan proses 

- Penyedia mekanisme untuk : 

 Sinkronisasi antar proses 

 Komunikasi antar proses 

 Penanganan deadlock 

 

2. Manajemen Memori Utama 

 Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi/data dari program. 

 Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU 

 Terdiri dari“array words/bytes”yang besar 

 Alamat digunakan untuk mengakses data (shared oleh CPU dan I/O devices) 

 Umumnya main memory bersifat “volatile”–tidak permanen yaitu isinya akan hilang 

jika komputer di matikan. 

 Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikutyangberhubungan 
dengan manajemen memori : 

- melacak pemakaian memori(siapa dan berapa besar?). 

- memilih program mana yang akan diload ke memori ketika bisa digunakan. 

- alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan 

 

3. Manajemen Berkas/File 

 Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan (sesuai dengan tujuan pembuat 
berkas tersebut). 

 Biasanya berkas merepresentasikan program dan data. 

 Sistem operasi bertanggungjawab : 

- pembuatan dan penghapusan berkas 
- pembuatan dan penghapusan direktori 

- mendukung manipulasi berkas dan direktori 

- memetakan berkas pada sistem sekunder 

- backup berkas pada media penyimpanan yang stabil (nonvolatile) 

 

4. Manajemen I/O 

Sistem I/O terdiri dari : 

- Sistem buffer : menampung sementara data dari/ke peranti I/O 

- Spooling : melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien (antrian) 

- Antarmuka devices-driver yang umum yaitu menyediakan device driver yang 
umum sehingga sistem operasi dapat seragam (buka, baca, tulis, tutup) 

- Drivers untukspesifik perangkat keras spesifik 

Menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci/detail untuk perangkat keras tertentu. 

 

5. Manajemen Penyimpanan Sekunder 

 Penyimpanan sekunder = penyimpanan permanen 

 Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk 

menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus 
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menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan back-upmemori utama. 

 Sistem operasi bertanggungjawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan 
manajemen penyimpanan sekunder, yaitu : 

- manajemen ruang kosong 
- alokasi penyimpanan 

- penjadwalan disk 

 

6. Jaringan (Sistem Terdistribusi) 

 Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau 
clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. 

 Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. 

 Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumberdaya. 

 Akses tersebut menyebabkan : 

- peningkatan kecepatan komputasi 

- peningkatan penyediaan data 

- peningkatan keandalan 

 

7. Sistem Proteksi 

 Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan 
oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumberdaya. 

 Mekanisme proteksi harus : 

- membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. 
- spesifikasi kontrol untuk diterima 

- menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem 

 

 

 

 

8. Command – Interpreter System 

 Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna (command driven). 

 Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements (keinginan 
pengguna) umumnya disebut : 

- control-card interpreter 
- command-line interpreter 

- UNIX shell 

 Command-interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem 

operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi peranti I/O yang ada. 

Contohnya: Windows, Pen-based (touch),dll. 

 

STRUKTUR DASAR SISTEM OPERASI 

Sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks. Struktur sistem 

operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di 

dalam kernel. Struktur sistem operasi yang pernah ada dan digunakan : 

1. Sistem monolitik 

2. Sistem berlapis 

3. Sistem dengan mesin maya 

4. Sistem dengan client – server 

5. Sistem berorientasi objek 

 
 

1. SISTEM MONOLITIK 

Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur dimana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur 

lain di sistem bila diperlukan. Kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk 
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pemakai. 

Kelemahan : 

a. pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dilokalisasi 

b. sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan 

c. merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar 

sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Tidak 

fleksibel 

d. kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh 

sistem Keunggulan : 

Layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat 

 

UNIX sampai saat ini berstruktur monolitik. Meskipun monolitik, yaitu seluruh 

komponen/subsistem sistem operasi terdapat di satu ruang alamat tetapi secara rancangan adalah 

berlapis. Untuk mempermudah dalam pengembangan, pengujian & fleksibilitas UNIX 

menggunakan konsep kernel loadable modules, yaitu : 

a. bagian-bagian kernel terpenting berada di memori utama secara tetap 
b. bagian-bagian esensi lain berupa modul yang dapat ditambahkan ke kernel saat diperlukan dan 

dicabut begitu tidak digunakan lagi di waktu jalan (run-time). 

 

2. SISTEM BERLAPIS 

Sistem operasi dibentuk secara hirarki berdasar lapisan-lapisan, dimana lapisan-lapisan bawah 

memberi layanan lapisan lebih atas. Jadi lapisan n memberi layanan untuk lapisan n+1. Proses- 

proses di lapisan n dapat meminta layanan lapisan n – 1 untuk membangun layanan bagi lapisan 

n+1. Lapisan n dapat meminta layanan lapisan n – 1. Kebalikan tidak dapat, lapisan n tidak dapat 

meminta layanan n + 1. Masing-masing berjalan di ruang alamatnya sendiri. 

 

Keunggulan : 

Memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan 

tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara 

independen. 

 

Kelemahan : 

Fungsi – fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SISTEM dengan MESIN MAYA 

Sistem operasi dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi lain  konsep 

operating system emulator. 
Contoh : 

 MS Windows NT dapat menjalankan aplikasi untuk MS-DOS. Aplikasi tersebut dijalankan 

sebagai masukan bagi subsistem di MS-Windows NT yang mengemulsikan system calls 

yang dipanggil aplikasi dengan Win32API (system calls di MS Windows NT). 

 Pengembang Linux membuat DOSEMU agar aplikasi untuk MS-DOS dapat dijalankan di 
Linux, WINE agar aplikasi untuk MS-Windows dapat dijalankan di Linux, iBCS agar 

aplikasi untuk Unix dapat dijalankan di Linux 
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Pertemuan : 3-5 

SISTEM KEAMANAN KOMPUTER 

Keamanan komputer atau dalam Bahasa Inggris computer security atau dikenal juga dengan sebutan cybersecurity 

atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security 

atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha 

penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non fisik. 

FAKTOR 

Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai 

berikut : 

 Meningkatnya penggunaan komputer dan internet. 

 Banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah system dengan 

cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning 

system orang lain. 

 Banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di Internet dan bisa 

didownload secara gratis. 

 Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. 

 Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. 

 Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke Internet. 

 Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. 

 Banyaknya software yang mempunyai kelemahan (bugs). 

Aspek-aspek Pada Keamanan Jaringan 

 Confidentiality : adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepen-tingan dapat mencapai 

informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa 

informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak ( dan bukan orang lain), sama analoginya 

dengan e-mail maupun data-data perdagangan dari perusahaan. 

 Integrity : adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepen-tingan dapat mencapai informasi. 

Secara umum maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat dimana-mana dalam sistem 

atau mengikuti istilah “messaging” tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalananya dari 

penyaji kepada para penerima yang berhak. 

 Availability : adalah punya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka 

yang tidak berhak. Secara umum maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat 

dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan 

dengan “messaging system” maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan 

atau yang diarahkan, sewaktu mereka ingin membacanya. 

 Non-repudiation : aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan 

sebuah antraksi. 

 Authentication : adalah satu langkah yang menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang (atau 

suatu) adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan 

konfirmasi terhadap kebenaranya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya 

adalah untuk memverivikasi identitasnya. Pada suatu sistem computer, autentikasi biasanya terjadi 

pada saat login atau permintaan akses. 

 Acces Control : adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node 

yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik(hak akses). 

 Accountability : adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses Control 

ditunjukan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang 
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absah, terkait dengan operasi dan bisnis, mendapatkan ijin, memahami dan memenuhi persyaratan 

yang ditentukan untuk masuklah yang dapat memasuki atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini 

dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas, dan orang-orang yang berada di dalamnya 

dapat terjamin. 

Lingkup Security (Keamananan) Sistem Komputer 

Lingkup keamanan adalah sisi-sisi jangkauan keamanan komputer yang bisa dilakukan. 
Lingkup keamanan terdiri dari : 

a. Pengamanan secara fisik 
Contoh pengamanan secara fisik dapat dilakukan yaitu : wujud komputer yang bisa 

dilihat dan diraba (misal : monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain). Menempatkan sistem 
komputer pada tempat atau lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan, pada 
ruangan tertentu yang dapat dikunci dan sulit dijangkau orang lain sehingga tidak ada 
komponen yang hilang. 

Selain itu dengan menjaga kebersihan ruangan, hindari ruangan yang panas, kotor 
dan lembab,Ruangan tetap dingin jika perlu ber-AC tetapi tidak lembab. 

 

b. Pengamanan akses 
Pengamanan akses dilakukan untuk PC yang menggunakan sistem operasi lagging 

(penguncian) dan sistem operasi jaringan. Tujuannya untuk mengantisipasi kejadian 
yang sifatnya disengaja atau tidak disengaja, seperti kelalaian atau keteledoran 
pengguna yang seringkali meninggalkan komputer dalam keadaan masih menyala atau 
jika berada pada  jaringan komputer masih berada dalam logon user . Pada komputer 
jaringan pengamanan komputer adalah tanggungjawab administrator yang mampun 
mengendalikan dan mendokumentasi seluruh akses terhadap sistem komputer dengan 
baik. 

c. Pengamanan data 
Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan atau hierarki 

akses dimana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi 
haknya. Untuk data yang sifatnya sangat sensitif dapat menggunakan  password (kata 
sandi). 

d. Pengamanan komunikasi jaringan 
Pengamanan komunikasi jaringan dilakukan dengan menggunakan kriptografi 

dimana data yang sifatnya sensitif di-enkripsi atau disandikan terlebih dahulu sebelum 
ditransmisikan melalui jaringan tersebut. 

Aspek dan Ancaman terhadap Security 
Keamanan sistem komputer meliputi beberapa aspek, antara lain : 

a. Privacy : 
adalah sesuatu yang bersifat rahasia (private). Intinya adalah pencegahan agar informasi 

tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-
file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. 

 

b. Confidentiality : 
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merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap 
dijaga penyebarannya. Contohnya data yang bersifat pribadi seperti : nama, alamat, no 
ktp, telpon dan sebagainya. 

 

c. Integrity : 
penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh  pemilik 

informasi. Terkadang data yang telah terenskripsipun tidak terjaga integritasnya karena 
ada kemungkinan chapertext dari enkripsi tersebut berubah. Contoh : Penyerangan 
Integritas ketika sebuah email dikirimkan ditengah jalan disadap dan diganti isinya, 
sehingga email yang sampai ketujuan sudah berubah. 

d. Autentication : 
ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan 

passwordnya. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia 
pengakses yang sah atau tidak. 

 

e. Availability : 
Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan/diperlukan. 

Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat  pengamanannya akan menyulitkan dalam 
akses data tersebut. Disamping itu akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek 
availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service (DoS), yaitu 
penggagalan service sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa 
melayaninya. Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan 
sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya 
komputer down. 

Adapun bentuk-bentuk ancaman dari sistem keamanan komputer, yaitu : 

1) Interupsi (interruption) 

Interupsi adalah bentuk ancaman terhadap ketersediaan (availability), dimana data dirusak 

sehingga tidak dapat digunakan lagi. 

 

1. Perusakan fisik, contohnya : perusakan harddisk, perusakan media penyimpanan 

lainnya,pemotongan kabel jaringan. 

2. Perusakan nonfisik, contohnya : penghapusan suatu file-file tertentu dari sistem komputer. 

2) Intersepsi (interception) 

Intersepsi adalah bentuk ancaman terhadap kerahasiaan (secrecy), dimana pihak yang 
tidak  berhak berhasil mendapat hak akses untuk membaca suatu data atau informasi dari suatu 
sistem komputer. Tindakan yang dilakukan melalui penyadapan data yang ditransmisikan lewat 
jalur publik atau umum yang dikenal dengan istilah writetapping dalam wired networking, yaitu 
jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. 

3) Modifikasi (modifikation) 

Modifikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas (integrity), dimana pihak yang tidak  
berhak berhasil mendapat hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem 
komputer. Data atau informasi yang diubah adalah record  dari suatu tabel pada file database. 

4) pabrikasi (fabrication) 
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Pabrikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas. Tindakan yang dilakukan dengan 
meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Objek yang dimasukkan  
berupa suatu file maupun record  yang disisipkan pada suatu program aplikasi. 

3. Definisi Enkripsi 
Enkripsi adalah proses mengubah atau mengamankan sebuah teks asli atau teks terang 

menjadi sebuah teks tersandi. Dalam ilmu kriptografi, enkripsi adalah proses untuk mengamankan 
sebuah informasi agar informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa  pengetahuan khusus. Contoh 
penggunaan enkripsi yaitu pada tahun 1970an, dimana enkripsi dimanfaatkan sebagai  
pengamanan oleh sekretariat pemerintah Amerika Serikat pada domain publik. Namun sekarang 
enkripsi digunakan pada sistem secara luas, seperti : ATM pada bank, e-commerce,  jaringan 
telepon bergerak dan lain sebagainya. Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi 
teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan 
integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Contohnya, Message Authentication Code (MAC) 
atau Digital Signature. 

Berdasarkan sistem, metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian antara lain : 

 Network Topology 

Sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal (Internet atau pihak 
luar) kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal diantaranya disebut 
DeMilitarized Zone (DMZ). – Pihak luar : Hanya dapat berhubungan dengan host-host yang 
berada pada jaringan DMZ, sesuai dengan kebutuhan yang ada. – Host-host pada jaringan DMZ : 
Secara default dapat melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan internal. Koneksi 
secara terbatas dapat dilakukan sesuai kebutuhan. – Host-host pada jaringan Internal : Host-host 
pada jaringan internal tidak dapat melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui 
perantara host pada jaringan DMZ, sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host-host 
pada jaringan komputer internal. 

Otentifikasi Pemakai (sistem  password untuk  keamanan pekerjaan) 
II. Sistem Keamanan Dengan Identifikasi Dan Autentifikasi 
 

Keamanan informasi mempunyai fungsi untuk melindungi informasi dari usaha pencurian, penggantian, dan 

perusakan oleh pihak-pihak yang tidak punya hak akses terhadap informasi tersebut. Untuk itu diperlukan 

kemampuan identifikasi pengguna oleh sistem keamanan informasi, untuk mencegah pengaksesan informasi oleh 

pengguna yang tidak berhak.  
 

Identifikasi 
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Dari sisi sistem keamanan, hasil dari protokol autentifikasi adalah salah satu dari penerimaan identitas dari suatu 

pihak yang dikenal, atau penolakan identitas yang tidak dikenal. Secara lebih spesifik, tujuan dari protokol identifikasi 

adalah: 

• Jika A berhasil melakukan autentifikasi identitasnya pada B, maka B akan melanjutkan protokol setelah 

menerima identitas A. 

• Transferability: B tidak dapat menggunakan pertukaran identifikasi dengan A, untuk dapat melakukan imitasi 

A terhadap pihak ketiga C. 

• Impersonation: Sangat kecilnya kemungkinan pihak C yang berbeda dari A, melakukan protokol identikasi 

dengan B dan mengambil peran dari A, yang dapat menyebabkan B menerimanya sebagai identitas A. 

• Tranferability dan Impersonation berlaku untuk jumlah proses autentifikasi yang sangat banyak. Isu 

Kriptografi Dalam Identifikasi 

Dari sudut pandang kriptografi, masalah identifikasi meliputi dua tugas penting yaitu, melakukan identifikasi dan 

melakukan autentifikasi terhadap identitas. Beberapa jenis kriptografi yang dapat digunakan untuk sistem identifikasi 

di antaranya: 

 Pengetahuan 

Sistem identifikasi berdasarkan pengetahuan tentang suatu rahasia, misalnya password atau PIN (Personal 

Identification Number) untuk menunjukkan keabsahan identitas. Untuk beberapa aplikasi dengan 

keamanan yang tinggi, tidak diimplementasikan dengan sistem ini, karena level keamanannya yang tidak 

terlalu baik. 

 Biometric 

Sistem identifikasi berdasarkan atribut biologis, misalnya sidik jari, suara, retina, atau pengenalan wajah. 

Dengan salah satu dari atribut ini maka identitas seseorang dapat dilakukan. 

 Kepemilikan 

Identifikasi dengan berdasarkan kepemilikan suatu benda. Metoda ini adalah metoda yang umum dan masih 

akan digunakan secara luas pada masa yang akan datang. Hal ini dapat diimplementasikan dengan 

kepemilikan magnetic card, smart card, dan lain-lain. 

Untuk pembahasan berikut akan digunakan istilah kunci untuk hal-hal yang dipergunakan untuk sistem 

identifikasi di atas. Semua sistem kriptografi yang dideskripsikan di atas merupakan prosedur autentifikasi statik. 

Autentifikasi statik artinya sistem keamanan dapat mengenali identitas dari kunci, tetapi kunci tidak dapat melakukan 

pengenalan terhadap sistem keamanan. 

Prosedur autentifikasi mutual yang memungkinkan kunci untuk memastikan identitas sistem keamanan adalah 

salah satu fitur yang dapat menambah tingkat keamanan dari suatu sistem keamanan. Dengan prosedur ini maka 

rahasia yang hanya diketahui oleh kunci dan sistem keamanan yang sesuai tidak akan dikeluarkan oleh kunci kepada 

sistem lain. 

Tingkat keamanan yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan algoritma simetris yang dikenal dengan protokol 

pertanyaan dan jawaban (challenge / response protocol). Sistem keamanan akan memastikan identitas kunci dengan 

mengirimkan pertanyaan (challenge) dan kemudian akan memeriksa jawaban (response) dari kunci. Jawaban yang 

benar hanya akan diberikan oleh kunci jika sebuah rahasia diketahui oleh sistem keamanan dan kunci. Konsep ini 

mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: pada penggunaan normal, rahasia tidak dipertukarkan, dan pertanyaan dan 

jawaban dapat bervariasi dari waktu ke waktu. 

Identifikasi Dengan Password Atau PIN 

Password konvensional melibatkan password time-invariant (tidak berubah menurut waktu). Ide dasar adalah 

sebuah password yang berasosiasi terhadap seorang pengguna terdiri dari kalimat terdiri dari 6 sampai 10 atau lebih 

karakter. Ini adalah rahasia yang diketahui oleh pengguna dan sistem. 

PIN (Personal Identification Number) juga termasuk ke dalam kategori password time-invariant. PIN 

biasanya digunakan bersamaan dengan kepemilikan suatu benda (token) misalnya smart card. Ini akan menyediakan 

level keamanan yang lebih baik karena orang lain tidak dapat memperoleh akses tanpa mengetahui PIN bila token ini 

hilang atau dicuri. Umumnya PIN dibuat pendek yaitu antara 4 sampai 8 digit. Untuk mencegah pencarian PIN secara 

acak (karena jumlah kemungkinan yang sedikit), maka diperlukan mekanisme tambahan, misalnya penguncian kartu 

pada ATM untuk kesalahan memasukkan PIN 3 kali berturut-turut. 

Karena manusia sulit untuk mengingat kode rahasia yang cukup panjang untuk mendapatkan tingkat 

keamanan yang cukup tinggi, maka Password dan PIN tidak dapat dibuat panjang sehingga sistem autentifikasi 

keamanannya tidak cukup kuat. 

 

Autentifikasi Dengan Pertanyaan Dan Respon 

Ide dari protokol kriptografi dengan pertanyaan dan respon adalah sebuah entitas yang akan menunjukkan keabsahan 

identitasnya kepada entitas lain (sistem keamanan) dengan mendemontrasikan rahasia dirinya kepada sistem 
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keamanan, tanpa membuka rahasia kepada sistem keamanan tersebut, pada saat protokol sedang berlangsung. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan respon terhadap pertanyaan yang time-variant (berubah terhadap waktu), di 

mana respon bergantung pada rahasia entitas tersebut dan pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan umumnya berupa 

sebuah bilangan yang dipilih salah satu entitas secara acak dan rahasia. Walaupun jalur komunikasi disadap pada saat 

protokol berlangsung, respon dari sebuah proses identifikasi tidak akan memberikan informasi yang berguna untuk 

identifikasi selanjutnya. 

Parameter time-invariant dapat digunakan pada protokol identifikasi untuk mencegah terjadinya perulangan. 

Parameter ini umumnya disebut sebagai unique number atau nonce. Nonce adalah nilai yang digunakan tidak lebih 

dari satu kali, untuk penggunaan yang sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengulangan yang dapat dideteksi. 

Bilangan acak dapat digunakan dalam mekanisme pertanyaan respon, untuk memberikan keunikan dan mencegah 

perulangan. Bilangan acak juga menyediakan sistem yang tidak dapat diprediksi. Istilah bilangan acak, yang 

digunakan dalam konteks protokol identifikasi dan autentifikasi, melibatkan bilangan pseudorandom yang tidak 

terprediksi. Bilangan pseudorandom adalah bilangan yang seolah-olah acak, tapi sebenarnya ada perulangannya 

dengan periode perulangan yang sangat panjang. 
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Pertemuan 6-7 

Microsoft Office 2010  
Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan 

dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. 

Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, Access dan 

PowerPoint. 

 

Microsoft Word 2010  
 

Microsoft word 2010 adalah salah satu bagian dari microsoft office. Microsoft word adalah 

perangkat pengolah kata yang memiliki fitur yang lengkap dan canggih. Kegunaan dari 

Microsoft word ini yaitu untuk membuat sebuah laporan , surat , label , dan masih banyak 

yang lain. 

 
Microsoft Word merupakan sebuah program pengolah kata yang paling populer di kalangan 

pengguna Komputer. Tergabung bersama aplikasi perkantoran lain dalam Microsoft Office. 

Program bikinan Microsoft ini pertama kali muncul pada Microsoft Office 3.0 (tahun 1992) 

dimana Microsft Word versi 3.0 termasuk didalamnya. Kemudian secara berkelanjutan muncul 

Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 200, Micorosf Office XP, 

Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, dan terakir Microsoft 

Office 2013 

 

Adapun untuk menjalankan salah satu program yang ada di microsoft office rekan bisa 

melakukannya dengan cara klik Start, pilih All Programs lalu pilih Microsoft Office dan pilih 

salah satu program affice yang mau digunakan. misal dalam gambar di bawah ini jika mau 

membuka microsoft word. 
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Mengenal Microsoft Word 2010  

Berikut ini adalah tampilan awal Ms. Word 2010 

 
1. RIBBON 

Dalam Word 2010 dikenal adanya Ribbon. Inilah yang membedakan Word 2010 dengan versi- 

versi sebelumnya. Ribbon merupakan menu yang ditampilkan menggunakan visualisai ikon 

dan terdiri dari beberpa TAB yang menampilkan fitur-fitur pada program. Ribbon biasanya 

terdiri dari TAB File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailing, Review dan View. 
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o Tab File 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menampilkan menu untuk membuat dokumen baru, menu simpan, cetak, juga menu 

untuk mengatur preferensi Microsoft word (options) 

 
o Tab Home 

 

Tab Home, adalah menu yang paling sering dipakai karena pada tab ini berhubungan 

dengan semua yang berkaitan dengan format tulisan/text, antara lain font dan 

paragraph. 

 
o Tab Insert 

 

 
Pada tab ini disedian menu untuk memasukkan(insert) beberpa elemen ke dalam 

dokumen, antara lain gambar (picture), Clip Art, Table, Header dan Footer. 

 
o Tab Page Layout 

 

Tab Page Layout digunakan untuk mengatur halaman (kertas) berupa jarak tulisan 

dari pinngir kertas (Margins), ukuran kertas (size) dan lainnya. 
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o Tab References 

Tab ini menyediakan menu untuk membuat daftar isi dan halaman sehingga membuat 

daftar isi menjadi lebih mudah. 

 
o Tab Mailing 

Tab ini memungkinkan anda membuat lebel amplop, ataupun berkerja dengan mail 

merger menjadi lebih mudah. 

 
o Tab Review 

 

 
Tab ini menyediakan menu untuk meneliti tulisan anda yang berhubungan dengan 

kesalahan penulisan tata bahas (grammar), translate dan juga menyisipkan komentar 

di dokumen anda. 

 
 Tab View 

termasuk meperbesar dan memperkecil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab ini memungkinkan anda mengatur tampilan layar kerja anda sesuai kebutuhan, 
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2. Quick Acces Menu 

 
 

 

digunakan. Menu yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan memilin tanda panah paling 

kanan, kemudian pilih more commands. Kemudian pada jendela Word Options, pilih di kotak 

kiri, yang akan ditampilkan di Qick Acces Menu (kotak Sebelah Kanan), caranya setelah menu 

di kotak kiri dipilih, tekan tombaol Add, setelah selesai jangan lupa tekan tombol OK. 

 
 

 

 
 

customize quick acces 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adalah menu yang ditampilkan diatas ribbon dan biasanya berisi menu-menu yang sering 
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3. Status Bar. 

 
Terletak pada bagian paling bawah, menu ini menampilkan jumlah halaman, jumlah kata, dan 

bahasa yang digunakan (sebelah kiri), jenis tamplilan dokumen, dan Zoom Slider(sebelah 

Kanan) 

 
4. Kursor 

Kursor atau Insertion Point merupakan indikator tempat dimana teks akan muncul jika kita 

akan mengetik. Posisi ini perlu diperhatikan karena Ms Word menggunakannya sebagai dasar 

dalam melakukan suatu pekerjaan yang kita perintahkan. 

 
5. Penggulung Teks 

Penggulung Teks Untuk memudahkan dalam membaca suatu dokumen dengan menggulung 

layar vertical dan horizontal. Biasanya terletak pada sisi kiri dan bawah layar. 

 

Memulai Microsoft Word 2010  

Sekarang mari kita lihat langkah yang diperlukan untuk membuat dokumen. 

Klik dua kali ikon Word 2010 di desktop dan Word akan terbuka. Jika tidak ikuti langkah 

berikut: 

1. Klik pada tombol Start 

2. Sorot All Programs 

3. Sorot Microsoft Office 

4. Klik pada Microsoft Word 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat Dokumen Baru 

1. Klik tab File kemudian klik New. 

2. Dalam Available Template, klik Blank Document. 

3. Klik Create. 
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Menggunakan Template 

Word 2010 memungkinkan Anda untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan 

template Word populer, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan faks. Untuk menemukan 

dan menerapkan template di Word, lakukan hal berikut: 

1. Pada Tab File, Klik New 

2. Berdasarkan Template yang tersedia , lakukan salah satu berikut ini: 

o Untuk menggunakan salah satu dari built-in template, klik Template. 

Contoh, klik template yang Anda inginkan, kemudian klik Create 

o Untuk meng gunakan kembali template yang Anda baru saja digunakan, klik 

Templatecterakhir, klik template yang Anda inginkan, kemudian klik Create. 

o Untuk mencari template pada Office.com, di bawah Template Office.com, 

klikkategori template yang Anda inginkan, kliktemplate yang Anda inginkan, dan klik 

Download untuk mendownload template dari Office.com ke komputer Anda. 

3. Setelah Anda memilih template, Anda dapat memodifikasi dengan cara apapun untuk 

membuat dokumen yang Anda inginkan. 

CATATAN: Anda juga dapat mencari template pada Office.com dari dalam Word. Dalam 

Office.com untuk kotak pencarian template, ketik satu atau lebih istilah pencarian, dan 

kemudian klik tombol panah untuk pencarian. 

 
Membuka dokumen 

Klik tab File, kemudian klik Open. 

Pada panel kiri dari kotak dialog Open, klik drive atau folder yang berisi dokumen. 

Di panel sebelah kanan dari kotak dialog Open, buka folder yang berisi dokumen yang Anda 

inginkan. 

Klik dokumen dan kemudian klik Open. 
 

 

 

Cut, Copy and Paste 
 

 

Pusat Bahan Ajar dan eLearning 
http://www.mercubuana.ac.id 

http://www.mercubuana.ac.id/
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Cukup sorot teks lalu ke tab Home di  grup  Clipboard  dan  klik  Cut  atau  Copy.  Anda  

juga dapat klik kanan pada mouse anda dan pilih Cut atau Copy. Copy berarti membiarkan 

teks asli tetap ada di dokumen, sedangkan cut berarti melakukan copy tetapi menghapus teks 

tersebut dari dokumen. Saat teks dilakukan Copy atau  Cut,  teks  tersebut  disalin  pada 

Clipboard (memory komputer). 

 
Paste Teks 

Untuk menyalin teks digunakan Paste di suatu tempat. Fitur Paste di Word 2010 jauh lebih 

rinci daripada di versi sebelumnya Word. Ketika melakukan paste konten, pilihan tombol 

Paste menyediakan pilihan yang berbeda, tergantung pada sumber konten. 

Untuk Paste, klik pada area yang Anda ingin informasi Anda untuk dimasukkan. 
 

 

 
Undo 

Quick Access Toolbar memegang berbagai perintah tepat pada ujung jari. Hal ini terletak di 

bagian kiri atas dokumen di atas tab File dan Home. 

 
 

Quick Access Toolbar dapat ditambahkan atau dihapus dengan mengklik pada panah 
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di sebelah kanan. 

Jika membuat kesalahan dalam dokumen, klik pada perintah Undo dan akan menghapus hal 

terakhir yang dilakukan. 

 
Show/Hide Formatting Marks 

Perintah Show / Hide memungkinkan untuk melihat  setiap  kali  menekan  space  bar,  tekan 

enter atau tab. Fitur ini bisa sangat berguna ketika membuat dokumen untuk memahami di 

mana semuanya ditempatkan dalam dokumen dan lihat jika ada kesalahan yang telah dibuat. 

Pada tab Home, dibagian Paragraph group, klik Show/Hide 

 

 
 

Memformat Text 

Memformat dokumen dapat berkisar dari ukuran teks memodifikasi untuk grafis 

menambahkan. Sangat mudah untuk menambahkan sentuhan kreatif untuk dokumen dengan 

opsi Microsoft Word yang ditawarkan. 

Modifying Fonts 

Font Group memungkinkan Anda untuk mengubah teks gaya font, ukuran, warna dan elemen 

lainnya 

 
 

Sorot teks yang ingin memodifikasi. 

Klik pada panah drop-down gaya font dan ukuran font dan pilih perubahan yang ingin dibuat. 

Saat teks akan disorot, perubahan format dapat  dilakukan  misalnya  mengklik  pada  warna, 

tebal, miring atau garis bawah perintah untuk memodifikasi teks bahkan lebih. 

 
Pegubahan teks yang dipilih dalam dokumen dengan mengklik tombol tunggal yang disebut 

Change Case. 

a) Sorot teks yang ingin ubah. 
 

 

Change Text Case 
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b) Pada tab Home, dibagian Font group, klik Change Case. 

c) Pilih opsi dari daftar dropdown, yang mencakup Sentence case, lowercase, UPPERCASE, 

Capitalize Each Word, and tOGGLE Case 

 
Menambahkan efek teks 

a) Pilih teks yang ingin ditambahkan efek. 

b) Pada tab Home, dibagian Font group, klik Text Effect. 

c) Klik efek yang diinginkan. 

Untuk lebih banyak pilihan, arahkan ke Outline, Shadow, Refleksi, atau Glow, dan 

kemudian klik efek yang ingin ditambahkan. 

Menghapus efek teks 

a) Pilih teks yang ingin dihapus efeknya. 

b) Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 
 

Format Painter 

Fitur Format Painter memungkinkan untuk cepat menyalin format yang sudah ada 

a) Pilih teks atau gambar yang memiliki format yang ingin disalin. 

b) Pada tab Home, dibagian Clipboard group, klik Format Painter. Pointer akan berubah menjadi 

ikon kuas. 

c) Arahkan kursor ke teks atau grafis yang ingin diformat dan klik pada teks. 

d) Untuk menghentikan format, tekan ESC atau klik pada perintah Format Painter lagi. 

CATATAN: Double-klik tombol Format Painter jika ingin mengubah format beberapa 
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pilihan dalam dokumen Anda 

Clear Formatting 

Untuk menyingkirkan semua style, efek teks, dan format font dalam dokumen, lakukan 

berikut: 

a) Pilih teks yang ingin dihapus formatnya. Atau tekan CTRL + A untuk memilih semuanya 

dalam dokumen. 

b) Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 

CATATAN: Perintah Format Hapus tidak akan menghapus penyorotan dari teks. Untuk 

menghapus penyorotan, pilih teks yang disorot, dan kemudian  klik  tanda  panah  di  

sebelah Sorot Warna Teks dan klik No warna. 

 

 

Menyimpan Dokumen/File 
 

Untuk Gunakan Save As Command: 

Save As memungkinkan untuk memilih nama dan lokasi untuk suatu dokumen. Ini berguna jika pertama kali membuat 

dokumen atau jika ingin menyimpan versi berbeda dari sebuah dokumen sekaligus mempertahankan asli. 

1. Klik tab File. 

2. Pilih Save As. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Save As kotak dialog akan muncul. Pilih lokasi di mana Anda ingin menyimpan dokumen. 

4. Masukkan nama untuk dokumen dan klik Simpan 

 

Mencetak Dokumen /File 
 

Melihat Panel Print : 

1. Klik tab File untuk melihat Backstage View. 

2. Pilih print.  

3. Klik print. 
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Pengantar 

 
Microsoft Excel adalah program aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft untuk 

komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Versi pertama Excel untuk 

Mac dijual di pasar pada tahun 1985, sedangkan versi Windows pada tahun 1987. Versi terakhir 

saat ini adalah Microsoft Excel 2011 untuk Mac OS X dan Microsoft Excel 2013 untuk 

Microsoft Windows. Dalam pelatihan ini, versi yang dipakai adalah versi 2010 untuk Microsoft 

Windows. 
 

Gambar berikut menunjukkan tampilan awal pada saat aplikasi Excel dibuka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 - Workspace Excel 

 

 

 

Workspace di Excel merupakan tempat memasukkan dan menampilkan data. Tiap data di Excel 

disimpan di dalam sebuah tempat yang disebut sel. Semua sel diatur dalam kolom dan baris. Tiap 

kolom dirujuk dengan huruf, sedangkan tiap baris dirujuk dengan angka. Dengan demikian, tiap 

sel mempunyai alamat yang unik dalam bentuk huruf dan angka (contoh: A1). Alamat sel ini 

ditampilkan dalam Name Box di sebelah kiri atas workspace. 
 

Di dalam workspace, bisa terdapat satu atau lebih worksheet. Daftar worksheet yang tersedia bisa dilihat 

di sebelah kiri bawah workspace. Worksheet bisa diibaratkan sebagai selembar kertas dengan banyak sel 

tempat untuk mengisikan data. Kumpulan worksheet ini jika disimpan sebagai sebuah file disebut sebagai 

workbook. 

WWoorrkkssppaaccee 

Scroll 
Bar 
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Memasukkan Data 

 
Untuk memasukkan data ke dalam Excel, lakukan prosedur sebagai berikut: 

 

1. Pilih sel yang akan diisi dengan menggunakan mouse atau keyboard (tombol kursor). 

2. Setelah sel terpilih, ketikkan data yang ingin dimasukkan. 

3. Setelah selesai, tekan tombol Tab atau Enter. Jika tombol Tab ditekan, kursor akan berpindah ke 

sel berikutnya. Jika tombol Enter ditekan, kursor akan pindah satu baris ke bawah. 

4. Jika diinginkan untuk tetap berada di sel yang bersangkutan, jangan tekan tombol Tab atau 

Enter, tetapi klik pada simbol √ di sebelah kiri Formula Bar. 

 

Gambar 2 - Formula Bar 
 

5. Jika ingin batal memasukkan data tekan tombol Esc atau klik pada simbol X di sebelah kiri 

Formula Bar. 
 

Jika terjadi kesalahan memasukkan data, pilih sel yang akan diubah. Untuk melakukan 

perubahan sebagian tekan tombol F2. Untuk melakukan perubahan keseluruhan lakukan 

pengetikan ulang. 
 

Jenis data yang bisa dimasukkan ke dalam Excel di antaranya adalah sebagai berikut: 
 

 Label/Teks : Merupakan data non numerik. Label biasanya dipakai untuk membuat judul 

worksheet, heading dari tabel maupun kolom. Bisa juga berupa data-data seperti nama, alamat, 

dan sebagainya 

 Values/Angka : Merupakan data numerik. Termasuk di dalam jenis data ini adalah simbol mata 

uang, prosentase, pecahan. 

 Tanggal : Data numerik yang berisi tanggal 

 Waktu : Data numerik yang berisi waktu 

 Formula : informasi matematis yang memberitahu Excel untuk melakukan perhitungan 

persamaan yang menggunakan nilai-nilai di dalam worksheet. Contoh: =A1+A2+A3 akan 

memberitahu Excel untuk menjumlahkan nilai-nilai di sel A1 dan A2 dan A3 kemudian 

menampilkan hasilnya. 

 Fungsi : merupakan bentuk perhitungan lebih kompleks yang disediakan oleh Excel. Contoh: 

=SUM(A1:A10) akan menjumlahkan nilai-nilai yang berada di sel A1 sampai A10 

kemudian menampilkan hasilnya. 
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Alamat Sel 

 
Alamat sel dalam format yang paling umum berupa alamat kolom dan alamat baris. Sebagai 

contoh, jika sebuah sel berada di kolom A dan baris 1, maka alamat sel yang bersangkutan 

adalah A1. 
 

 

Gambar 3 - Sel A1 
 

Di samping menyebutkan alamat kolom dan baris, bisa juga disertakan nama worksheet dan 

workbook. Contoh penyebutan alamat dengan menyertakan nama worksheet adalah sebagai 

berikut: 
 

Sheet1!A1 
 

Sheet1 merupakan nama worksheet yang bersangkutan. 
 

Contoh penyebutan alamat dengan menyertakan nama worksheet dan workbook adalah sebagai berikut: 

[Book1.xlsx]Sheet1!A1 

Book1 merupakan nama workbook yang bersangkutan. 
 

Alamat untuk sekelompok sel (disebut juga range), dimulai dengan alamat sel pojok kiri atas, 

tanda „:‟ dan diakhiri dengan alamat sel pojok kanan bawah. Contoh bisa dilihat pada gambar 

berikut untuk kelompok sel dengan alamat B3:E9. 
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Gambar 4 - Sel B3:E9 
 

Selain dengan menyebutkan alamat dengan cara di atas, alamat sel bisa diganti dengan nama 

yang didefinisikan oleh pengguna. Untuk memberi nama kepada sebuah sel/sekelompok sel 

tertentu, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
 

1. Pilih sel/kelompok sel yang diinginkan 

2. Ketikkan nama yang diinginkan di Name Box 
 

 

Gambar 5 - Name Box 
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Manajemen File 

 
Setiap kali Excel dibuka, sebuah workbook kosong akan terbuka, sehingga data bisa segera 

dimasukkan. Pada saat kita bekerja dengan workbook, semua perubahan akan disimpan 

sementara ke dalam memori komputer. Untuk menghindari resiko kehilangan data, sebaiknya 

secara rutin kita harus menyimpan workbook ke dalam sebuah file. Untuk menyimpan, lakukan 

langkah-langkah berikut: 
 

1. Pilih menu File  Save atau klik pada simbol disk di sebelah kiri atas. 

Gambar 6 - Menyimpan 
 

2. Pada saat pertama kali menyimpan, akan muncul kotak dialog untuk memberi nama file. Pilihlah 

tempat menyimpan file dan beri nama sesuai kebutuhan, kemudian Klik tombol Save. 

 
 

Gambar 7 - Menamai File 
 

3. Untuk penyimpanan yang berikutnya, komputer akan langsung menyimpan pekerjaan ke dalam 

file 

Sebagai catatan pada saat memberikan nama, usahakan untuk memberi nama yang deskriptif. Di 

samping itu, di samping nama deskriptif, tambahkan informasi tentang versi file berupa urutan 

angka 

H
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atau tanggal. Hal ini akan memudahkan untuk mencari file dan menentukan file mana yang paling akhir 

dikerjakan. 

Ada kalanya kita perlu menyimpan sebuah file ke dalam file dengan nama lain. Untuk 

menyimpan file dengan nama lain, lakukan prosedur berikut: 
 

1. Piliih menu File  Save As 

2. Pilih tempat menyimpan file dan ketikkan nama file yang diinginkan, kemudian Klik tombol Save 
 

Untuk membuka file yang sudah tersimpan, lakukan prosedur berikut: 
 

1. Pilih menu File  Open 

2. Pilih lokasi file yang diinginkan, pilih nama file yang bersangkutan 

3. Klik tombol Open 
 

Jika file yang diinginkan baru saja dibuka, bisa juga dilakukan prosedur berikut: 
 

1. Pilih menu File  Recent 

2. Pilih dan Klik pada nama file yang berada dalam daftar 
 

Excel versi 2010 juga memberikan pilihan untuk membuka file yang lupa kita simpan. Untuk 

memanfaatkan pilihan ini, lakukan prosedur berikut: 

1. Pilih menu File  Recent 

2. Klik pada pilihan Recover Unsaved Workbooks di sebelah kanan bawah 

3. Pilih file yang diinginkan, kemudian Klik pada tombol Open 

 
 

Formatting 

 

Pengaturan Format yang berlaku untuk sel atau sekelompok sel dilakukan melalui menu/Ribbon Home. 
 

 

Gambar 8 – Home 
 

Jika ingin mengatur format dengan cara klasik, pilih menu Home  Format Format Cells …, 

tampilan berikut akan muncul. 
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Gambar 9 - Format Cells 
 

Pengaturan format yang akan paling sering dilakukan adalah mengatur Format untuk: 
 

 Number : Pengaturan tentang bagaimana menampilkan informasi sesuai dengan jenis data yang 

dimasukkan. 

 Alignment : Pengaturan tampilan berkaitan dengan batas-batas sel 

 Font : Pengaturan jenis huruf dan atribut yang berkaitan untuk menampilkan informasi 

Dalam Format  Number, informasi bisa dikategorikan sebagai berikut: 

 General : Menampilkan data tanpa atribut apapun 

 Number : Menampilkan angka ditambah dengan nilai desimal di belakang koma 

 Currency : Menampilkan simbol mata uang diikuti dengan angka. Angka negatif ditampilkan 

dengan gaya tertentu. 

 Accounting : Sama dengan Currency, tapi tidak mengatur angka negatif 

 Date : Memberikan pilihan untuk menampilkan tanggal dengan format-format tertentu 

 Time : Memberikan pilihan untuk menampilkan waktu dengan format-format tertentu 

 Percentage : Menambilkan angka ditambah dengan simbol % 

 Fraction : Menampilkan angka dalam bentuk pecahan 

 Scientific : Menampilkan angka dengan notasi ilmiah 

 Text : Untuk memberitahu Excel agar angka yang dimasukkan diperlakukan sebagai teks 

 Special : Mengatur format-format khusus seperti kode pose, telpon dan lain-lain yang sebetulnya 

bukan merupakan angka numerik 

 Custom : Untuk membuat format yang didefinisikan oleh pengguna 

Contoh tampilan bisa dilihat di gambar berikut: 
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Gambar 10 - Format > Number 

 

 

 

Untuk pengaturan alignment, apa saja yang bisa diatur bisa dilihat pada gambar berikut: 
 

Gambar 11 - Format > Alignment H
al
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Beberapa fitur yang mungkin akan sering digunakan antara lain adalah: 
 

- Pengaturan Text Alignment untuk Horizontal maupun Vertical 

- Pengaturan Orientation 

- Pengaturan Wrap text 
 

Untuk pengaturan font, apa saja yang bisa diatur bisa dilihat pada gambar berikut: 
 

 

Gambar 12 - Format > Font 
 

Dari tampilan, format yang bisa diatur antara lain adalah: 
 

- Jenis Font 

- Style dari Font 

- Ukuran Font 

- Warna Font 

- Garis bawah dan efek-efek lain 
 

Kalau diperhatikan, tampilan di atas sedikit berbeda dengan apa yang bisa dilihat pada Ribbon 

Home bagian Font. Bagian yang tidak tersedia adalah Fill Color dan Border. Bagian tersebut 

bisa juga diakses melalui tab Fill dan Border pada gambar di atas. 
 

Di samping pengaturan format seperti disebutkan di atas, ada beberapa tips yang mungkin bisa 

membantu dalam mengatur penampilan format worksheet. 
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Tips 1 

 

Semua pengaturan format sel bisa disalin ke sel-sel yang lain dengan menggunakan Format 

Painter. Untuk melakukan hal tersebut, lakukan prosedur berikut: 

1. Pilih sel yang akan disalin formatnya 

2. Pilih Menu/Ribbon Home 

3. Klik pada Format Painter 

 

Gambar 13 - Format Painter 
 

4. Klik pada sel tujuan 

 

 
 

Tips 2 

 

Jika data yang dimasukkan membentuk tabel, kita bisa mengatur tampilan dengan gaya yang 

sudah didefinisikan. Untuk melakukan hal tersebut, lakukan prosedur berikut: 

1. Pilih kelompok sel yang akan dibentuk menjadi tabel 

2. Pilih Menu/Ribbon Home 

3. Klik pada Format as Table 

 

Gambar 14 - Format as Table 
 

4. Pilih gaya tabel yang diinginkan 
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Tips 3 

 

Untuk mengatur ukuran sel dengan mudah, lakukan prosedur berikut: 
 

1. Pilih sel yang akan diatur 

2. Pilih Menu/Ribbon Home  Format 

 

Gambar 15 - Cell Size 
 

3. Atur ukuran sel sesuai kebutuhan dengan menggunakan menu Cell Size 

 

 

 
 

Grafik/Chart 

 
Untuk membuat grafik/chart kita memerlukan data yang hendak ditampilkan. Salah satu contoh 

data bisa dilihat pada gambar berikut. 
 

 

Gambar 16 - Contoh Data untuk 

Grafik 
 

Jika data sudah tersedia, proses membuat grafik/chart bisa dilakukan dengan mudah. 
 

1. Klik salah satu sel di dalam lokasi data 
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2. Pilih Menu/Ribbon Insert 

3. Pada bagian Charts, pilih jenis grafik/chart yang diinginkan 

 

Gambar 17 - Insert > Charts 
 

4. Grafik/Chart akan tampil di worksheet 

 

Gambar 18 - Contoh Grafik/Chart 
 

Untuk melakukan perubahan terhadap Grafik/Chart, klik pada Grafik/Chart yang bersangkutan. 

Di Menu Bar akan muncul Menu/Ribbon tambahan dengan judul Chart Tools. Di bawah Chart 

Tools, ada 3 macam menu yaitu: 

- Design 

- Layout 

- Format 
 

 
Gambar 19 - Chart Tools 

 

Lakukan perubahan-perubahan yang diinginkan menggunakan Chart Tools sesuai kebutuhan. Di 

bagian Design, yang mungkin akan sering digunakan adalah pemilihan Chart Layouts dan 

pemindahan grafik/chart ke worksheet lain menggunakan Move Chart. 

H
al
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Pencetakan 

 
Ukuran dari worksheet biasanya berbeda dengan ukuran kertas yang tersedia, sehingga sering 

kali kita harus melakukan pengaturan-pengaturan sebelum melakukan pencetakan. Excel 

menyediakan  beberapa fasilitas untuk membantu kita melakukan pengaturan-pengaturan 

tersebut. Fasilitas yang cukup memudahkan antara lain menampilkan worksheet dalam mode tata 

letak halaman dan pengaturan Page Break. 
 

Untuk melihat worksheet dalam mode tata letak halaman pilih Menu/Ribbon View, kemudian klik pada 

Page Layout di bagian Workbook Views. Tampilan akan berubah sebagai berikut. 
 

Gambar 20 - Page Layout 
 

Tampilan ini akan membantu kita untuk melihat bagaimana worksheet tersebut dalam bentuk tercetak. 

Jika ada yang kurang sesuai, kita bisa pindah ke tampilan Page Break Preview. Untuk menampilkan 

Page Break Preview, pilih Menu/Ribbon View, kemudian klik pada Page Break Preview di bagian 

Worksheet Views. Tampilan akan berubah sebagai berikut. 
H
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Di tampilan ini, kita bisa menentukan di mana tempat memutus lokasi halaman. Untuk 

melakukan hal tersebut, klik pada garis pemutus halaman dan pindahkan ke tempat yang 

diinginkan. 
 

Pengaturan lain yang berkaitan dengan pencetakan bisa dilihat dengan menggunakan Menu/Ribbon 

Page Layout di bagian Page Setup. 
 

Untuk menentukan bagian dari worksheet yang akan dicetak, lakukan prosedur berikut: 
 

1. Pilih daerah sel yang akan dicetak 

2. Pilih Menu/Ribbon Page Layout 

3. Klik pada Print Area pada bagian Page Setup 

 

 

Gambar 21 - Print Area 
 

4. Klik Set Print Area 
 

Untuk melakukan pencetakan, pilih Menu File  Print, tampilan berikut akan muncul. H
al
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Gambar 22 - Menu Print 
 

Di tampilan ini, lakukan pengaturan-pengaturan yang dibutuhkan, kemudian klik Print. 
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Pertemuan 11-12 

 

PENGENALAN INTERNET DAN BLOG WORDPRESS 

 
Oleh 

Budiman,S.Kom.,M.M 
 
 

Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer 

yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun 

perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya 

informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. 

 
Aplikasi Internet 

 
 

WWW (World Wide Web) 

WWW atau yang sering disebut sebagai "web" saja adalah merupakan aplikasi internet 

yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru 

mengidentikkan web dengan internet. Cara paling mudah untuk  memahami  apa  

sebenarnya  world  wide  web adalah bayangkan sebuah lemari, lemari  tersebut  dapat  

berisi  majalah,  buku  pelajaran, koran, kaset video, peralatan, uang, akta tanah, pakaian 

dan lain sebagainya. Lemari  itulah  yang dimaksud dengan world wide web, lengkapnya 

www adalah tempat untuk memberikan informasi berbasiskan elektronik berupa : 

multimedia, teks , grafis serta segala data dan informasi yang dapat dimasukkan dalam 

format – format tersebut, umumnya bahasa yang digunakan untuk memberikan informasi 

berbasiskan HTML. 

Beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuka  halaman  web  disebut sebagai 
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browser diantaranya  cukup  populer  dan  digunakan  secara  meluas, contohnya seperti Microsoft Internet 

Explorer, Netscape Navigator,  Opera,  Firefox,  Lynk,  Safari, Konqueror, Firebird, Camino , dll 

    

Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan 

halaman yang memuat topik-topik yang spesifik,  maka  para  pengakses  web  dapat  

menggunakan suatu search engine (mesin pencari). Penelusuran berdasarkan search 

engine dilakukan berdasarkan kata kunci (keyword) yang kemudian akan dicocokkan  

oleh  search  engine  dengan database (basis data) miliknya. Dewasa ini, search engine 

yang sering  digunakan  antara lain adalah Google (www.google.com), Yahoo 

(www.yahoo.com), Altavista (www.altavista.com) 

1 Disampaikan dalam Kegiatan PPM dengan judul : Pelatihan Komputer dan 
Teknologi Informasi bagi Lembaga- lembaga Sosial di Kelurahan Cokrodiningratan, 
pada tanggal 11 Februari 2010, di Laboratorium Komputer Jurdik Matematika 
FMIPA UNY 
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Electronic Mail/Email/Messaging 

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi yang 

memungkinkan para pengguna internet  untuk saling  berkirim  pesan  melalui alamat 

elektronik di internet. Layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua  basis,  yaitu  

email  berbasis client dan email berbasis web. Bagi pengguna email berbasis client, 

aktifitas per-emailan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email client, 

misalnya Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi 

penyuntingan dan pembacaan email secara offline (tidak tersambung ke internet). 

Sebaliknya, bagi pengguna email berbasis web, seluruh kegiatan per-emailan harus 

dilakukan melalui suatu situs web,sehinnga untuk menggunakannya haruslah dalam 

keadaan online. Alamat email dari ISP (Internet Service Provider) umumnya berbasis 

client, sedangkan email berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan 

email gratis seperti Hotmail (www.hotmail.com), YahooMail (mail.yahoo.com), google 

mail (gmail.com). 

 
 

Mailing List. 

Beberapa pengguna email dapat membentuk kelompok tersendiri yang diwakili oleh 
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sebuah alamat email. Setiap email yang ditujukan ke alamat email kelompok akan secara 

otomatis diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Kelompok semacam ini disebut 

sebagai milis (mailing list). Sebuah milis didirikan atas dasar kesamaan  minat  atau  

kepentingan  dan biasanya dimanfaatkan untuk keperluan diskusi atau pertukaran 

informasi diantara para 
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anggotanya. Saat ini, salah satu server milis yang cukup banyak digunakan  adalah 

Yahoogroups (www.yahoogroups.com). 

 
File Transfer 

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna  internet  untuk  melakukan  pengiriman  

(upload) atau menyalin (download) sebuah file antara komputer lokal dengan komputer 

lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan  untuk  

keperluan  ini  disebut sebagai File Transfer Protocol (FTP) FTP umumnya dimanfaatkan 

sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran  maupun  penyebarluasan  

sebuah  file  melalui jaringan internet. FTP juga dimanfaatkan untuk melakukan  prose  

upload suatu halaman  web  ke webserver agar dapat diakses oleh pengguna internet 

lainnya. 

 
Remote Login 

Layanan remote login mengacu  pada  program  yang  menyediakan  fungsi  yang 

memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses (login)  ke  sebuah  terminal 

(remote host) dalam lingkungan jaringan internet. Dengan  memanfaatkan  remote  login, 

seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus 

secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. Dari sana ia  dapat  melakukan 

pemeliharaan (maintenance), menjalankan sebuah  program  atau  malahan  menginstall 

program baru di remote host. Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote 

login adalah Telnet (Telecommunications Network). 

 
IRC (Internet Relay Chat) 

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk komunikasi  di 

intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan  yang  diketikkan  melalui  

keyboard.  Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling bertukar pesan-
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pesan singkat. kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. 
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E-Commerce 

E-commerce tentu saja adalah aktifitas transaksi perdagangan melalui sarana  internet. 

Umumnya transaksi melalui sarana e-commerce dilakukan melalui  sarana  suatu  situs  

web yang dalam hal ini berlaku sebagai semacam etalase bagi produk yang  dijajakan.  

Dari  situs web ini, para pembeli (customer) dapat melihat bentuk dan spesifikasi produk 

bersangkutan lengkap dengan harga yang dipatok. Transaksi pembelian di situs  tersebut  

dengan  sarana kartu kredit dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta waktu 

kadaluwarsanya pada formulir yang disediakan. Beberapa alamat situs untuk e-commerce 

adalah www.glodokshop.com, www.ebay.com, www. bhinneka.com, dll. 

 
 
 

E-Banking 

Electronic Banking, atau e-banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di  internet. 

Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis 

transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web. Mirip dengan 

penggunaan mesin ATM, lewat sarana internet seorang nasabah dapat melakukan 

aktifitas pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran  

tagihantagihan  rutin  bulanan (listrik, telepon, dsb.) melalui rekening banknya. 

http://www.glodokshop.com/
http://www.glodokshop.com/
http://www/


7 

 

 



8 

 

e-Learning 

Istilah e-Learning dapat didefinisikan  sebagai  sebuah  bentuk  penerapan  teknologi  

informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya atau lebih tepat ditujukan  

sebagai  usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah 

dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi Internet. Dalam teknologi e-

Learning, semua proses belajar- mengajar yang biasa ditemui dalam sebuah ruang kelas, 

dilakukan secara live namun virtual, artinya dalam saat yang sama, seorang  guru 

mengajar  di depan  sebuah  komputer  yang ada  di suatu tempat, sedangkan para siswa 

mengikuti pelajaran tersebut dari komputer  lain  di tempat yang berbeda. Dalam hal ini, 

secara langsung guru dan siswa tidak saling  berkomunikasi, namun secara tidak langsung 

mereka saling berinteraksi pada  waktu  yang sama. 

 

 
TEKNIK PENCARIAN(SEARCH) LANJUT 

 
 

Pengantar search Engine 

Internet merupakan gudang informasi paling besar, berbagai informasi tersedia di 

dalamnya seperti berita, artikel, program software, peta, gambar, multimedia dan lain 

sebagainya. Memasuki internet seperti memasuki perpustakaan paling lengkap, jutaan 

data tersimpan didalamnya. Jika tak pandai-pandai, bisa tersesat  dalam  pencarian  yang  

tak  berujung  di dunia virtual. 

 
Hal-hal yang harus dilakukan 

1. Supaya tidak terjebak pada pencarian tak berujung, tentukan terlebih dahulu data / informasi apa 

yang dibutuhkan dan tetaplah fokus pada pencarian informasi tersebut. 
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2. Buka program browser (internet explorer, mozilla firefox, dll)  yang  tersedia  di  komputer 
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3. Tulis alamat situs search engine pada kolom address browser, seperti http://www.google.com,

 http://www.alltheweb.com, http://www.yahoo.com, 

http://www.altavista.com, http://www.lycos.com, http://www.graball.com (multi engine), 

http://www.myradsearch.com (multi engine) 

4.  Ketik keyword sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sekarang menggunakan 

keyword teorema phytagors. Kemudian tekan enter atau  telusuri  dengan Google. 

 

Dalam sekian detik akan keluar 10 link situs-situs pada halaman pertama yang 

mempunyai keterkaitan dengan keyword teorema phytagoras. 

5. Baca keterangan singkat pada tiap link situs, apakah sudah sesuai dengan informasi yang 

dibutuhkan. Kemudian buka link situs tersebut pada browser baru (open new window atau new tab) 

dengan klik kanan pada link situs yang dimaksud. 

6. Jika sudah ditemukan halaman yang dimaksud, dan halaman tersebut akan sering  dibuka lagi, 

maka masukkan situs ini ke dalam bookmarks  (mozilla  firefox)  atau favorites (internet explorer) 

pada browser. Dengan demikian akan tersimpan dan bisa dibuka jika sewaktu-waktu dibutuhkan 

kembali.  Baca  seluruh  informasi  yang  ada dalam situs tersebut sampai menemukan  informasi  

yang  dibutuhkan.  Jika  masih belum menemukan, pencarian bisa dilakukan kembali pada link 

situs-situs halaman google yang telah dibuka sebelumnya (langkah no. 5). 

 
Pencarian dengan penggunaan karakter & boolean 

1. Menggunakan karakter “ …. “ 

Jika ingin mencari informasi mengenai bukti teorema  phytagoras  misalnya, dan 

memasukkan semua  keyword  bukti,  teorema,  phytagoras,  maka  hasil pencarian yang 

diterima tidak akan optimum. Semua informasi yang berkaitan dengan kata bukti, teorema, 

phytagoras akan muncul. 

Namun, jika mengetikkan : " bukti teorema phytagoras  "  dalam  quotes.  

Dengan cara ini, hasil yang diterima akan lebih fokus. Artinya hanya link situs 

yang mempuyai 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.lycos.com/
http://www.lycos.com/
http://www.myradsearch.com/
http://www.myradsearch.com/
http://www.myradsearch.com/
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frasa bukti teorema phytagoras saja yang muncul, karena sudah dibatasi oleh  karakter quotes 

tadi. 

2. Menggunakan karakter +, bolean AND 

Jika ingin mencari informasi yang mengandung kata bintang,  planet,  

komet. Maka dapat mengetikkan keyword pada search engine : + 

bintang+planet+ komet, maka dalam sekian detik akan keluar 10 link situs-situs 

yang memuat 3  keyword bintang, planet dan komet artinya tidak akan tampil 

situs yang hanya memuat  satu  atau dua kata tersebut di atas. Bolean AND (harus 

ditulis dengan huruf besar) juga mempunyai arti yang sama dengan karakter +. 

3. Jika ingin mencari informasi berupa file. Sebagai contoh mencari informasi teorema phytagoras 

dengan format file pdf. Maka ketik “teorema phytagoras” filetype:pdf. Dalam beberapa saat 

akan keluar 10 link situs yang mempunyai file pdf dan berisi tentang teorema phytagoras. Tampak 

pada setiap link tulisan [PDF] hal tersebut menandakan bahwa link tersebut berisi file pdf.  

Demikian  juga  untuk  tipe  file  yang lain, misalnya .doc, .ppt, .swf dll. 

 
Mencari informasi menggunakan site 

Pencarian informasi dapat juga dengan menggunakan kata site, Misalnya  ingin  mencari  

website beritabumi.or.id maka dapat mengetikkan di search engine  

site:beritabumi.or.id Contoh yang lain jika ingin mencari data pencemaran sungai tetapi 

bukan yang ada di dalam situs walhi, maka dapat mengetikkan “pencemaran sungai” -

site:walhi.or.id 

 
Mencari informasi menggunakan URL 

Pada dasarnya pencarian dengan cara ini akan menampilkan link url  yang  dimaksud.  

Misalnya ingin mencari link url lingkungan, maka mengetik inurl:lingkungan Semua 

url yang mempunyai direktori kata lingkungan akan tampil setelah pencarian dilakukan. 

Seperti groups.yahoo.com/group/lingkungan demikian juga urutan link yang ada 

dibawahnya. 

Contoh lainnya ingin mencari informasi pencemaran sungai dalam direktori lingkungan suatu situs dan 

berupa file pdf. Maka mengetikkan +pencemaran +sungai filetype:pdf inurl:lingkungan 
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MEMBUAT EMAIL 

 
 

Pengenalan Tentang E-mail (Electronic Mail) 

Electronic mail (e-mail) merupakan salah satu layanan yang tersedia di internet. Layanan 

ini digunakan untuk saling korespondensi antar teman, relasi, lembaga dan lain 

sebagainya. Dengan E-mail data dikirim secara elektronik  sehingga  sampai  di  tujuan  

dengan  sangat cepat, misalnya file-file berupa program, gambar, grafik dll, juga dapat 

mengirim ke lebih dari  satu orang sekaligus pada saat bersamaan. 

Konsep E-mail adalah seperti kita mengirim  surat  dengan  pos  biasa,  dimana  kita 

mengirimkan ke kantor pos dengan dibubuhi alamat yang kita tuju. Dari Kantor Pos 

tersebut  akan disampaikan ke Kantor Pos yang terdekat dengan alamat yang dituju  dan  

akhirnya  sampai ke alamat tersebut. Penerima hanya membuka kotak pos-nya saja yang 

ada didepan rumah. 

 
Alamat Email 

Alamat diperlukan dalam proses pengiriman email. Sistem pengalamatan pada email 

menggunakan format identitas dan domain yang digabung menggunakan karakter @ (at,  

dibaca et), misalnya kuswari@uny.ac.id 

 
Cara membuat akun email (email account) di Yahoo!Mail 

1. Buka alamat http://mail.yahoo.com pada browser 

2. Klik Sign-Up. Kemudian akan tampil halaman registrasi, isi informasi yang dibutuhkan 

mailto:kuswari@uny.ac.id
http://mail.yahoo.com/
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3. Saat mengisikan YahooID, klik tombol Check Availability of  This  ID  untuk memastikan 

bahwa akun atau identitas yang diinginkan  tersedia,  atau  belum digunakan oleh pengguna lain. 

Coba dengan ID lain bila ternyata identitas yang diinginkan sudah tidak lagi tersedia. 

4. Baca dengan cermat ketentuan penggunaan (Term of Service, TOS) serta  aturan privacy (Privacy 

Policy). Bila anda setuju klik  I  Agree,  bila  tidak  silahkan  tutup browser anda tanpa perlu 

mengklik tombol I Do Not Agree. 

5.  Proses registrasi sudah selesai bila sudah muncul halaman Yahoo! Registration Complete yang 

berisi beberapa informasi yang telah diisikan sebelumnya, termasuk Yahoo!ID dan alamat email. 

6. Lanjutkan dengan mengklik tombol Continue to  Yahoo!Mail.  Yahoo!ID  dan password yang 

dimiliki dari pendaftaran ini dapat juga digunakan pada beberapa layanan lain yang disediakan 

oleh Yahoo!, misalnya yahoo massenger. 

 

MEMBUAT BLOG DI WORDPRESS 

 

MENDAFTAR DI WORDPRESS 

1. Masuk ke id.wordpress.com. Klik tombol Daftarkan Diri atau Daftar Sekarang 

2. Tentukan dan masukkan username, password(2 kali) (catat password dan username agar tidak 

lupa). Masukkan email, Pilih Saya telah membaca dan setuju….., Pilih Berikan aku blog, Klik 

Tombol Next 
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3. Jika Pendaftaran disetujui dan tidak ada masalah, maka akan diperoleh konfirmasi di email. Buka 

email untuk mengaktifkan account, maka akan mendapat alamat  URL berupa 

kuswari.wordpress.com 

4. Selanjutnya akan mendapat pemberitahuan bahwa  username  dan  password  telah  aktif. 

 

 

 

 

 

 

 
Klik view your site atau login 

5. Jika dipilih view your site, maka akan muncul 

6. Blog sdah dapat diakses oleh orang lain. Proses pendaftaran sudah selesai. 

 
 

MEMBUAT DAN MENGIRIM ARTIKEL DI WORDPRESS 

1. Masuk ke id.wordpress.com 

2. Masukkan username. Masukkan password dan Klik tombol Login 

**** 
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3. Pada bagian Your Blogs, pilih web blog yang dudah dibuat sebelumnya. Klik link tersebut 

 

4. Selanjutnya akan tampil menu-menu blog (pada bagian  atas).  Untuk  mulai  mengisi klik pada 

menu Tulisan Baru atau Tulisan, Add New. 

5. Isikan judul artikel dan tulisan pada kolom Add New Post . 

Pada kolom untuk mengisi artikel ini dapat dilakukan pengeditan seperti pada 

editor biasa. Untuk menambahkan gambar atau foto, tempatkan kursor dibagian 

yang akan disisipi  gambar.   Lalu   pilih   menu   Media,   Add   New   atau   klik   

ikon( ). Tunggu beberapa saat. Setelah tampil halaman uploader, pilih tombol 

Pilih Berkas Untuk diunggah. Jika link error, maka pilih Browser Uploader. 
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6. Tunggu sampai proses upload selesai. Judul dan deskripsi dapat diisi atau tidak. Perataan dan 

ukuran dapat menyesuaikan kebutuhan Setelah itu klik tombol Sisipkan Ke Tulisan. 

7. Sekarang gambar sudah tertampil di Editor. 

8. Lihat layar di bagian kanan. Untuk mempublikasikan tulisan yang sudah dibuat, klik tombol 

Terbitkan. 

 

9. Klik tombol Pratampil untuk melihat tampilan pada halaman blog. 
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MENGELOLATULISAN 

Kadangkala tulisan yang telah dipasang diblog perlu diperbaiki  baik  isi  maupun 

tampilan atau bahkan dihapus. Untuk melakukan ini : 

1. pilih menu Tulisan di kolom sebelah kiri, pilih  Sunting,  maka  akan  tampil  daftar tulisan sbb: 

 

2. Jika akan menghapus tulisan beri tanda cek (v)  pada  kotak  di  sebelah  kiri  judul tulisan, 

kemudian pilih Hapus. Jika ingin mengubah tulisan, pilih Sunting. Lakukan perubahan 

seperlunya, setelah selesai maka klik Simpan. 

 
MENAMBAH FILE ARTIKEL UNTUK DIDOWNLOAD 

 
Seringkali kita membuat artikel yang banyak berisi simbol atau rumus yang ditulis  

dengan Equation di MSWord. Simbol atau rumus seperti ini sulit ditulis dalam blog. 

Solusinya  kita harus memasang seluruh file tersebut diblog sehingga dapat didownload 

oleh pengguna. (Wordpress mendukung beberapa file, seperti DOC, PDF, dll) 

Langkahpertama 

1. Klikmenu Tulisan Baru 

Tuliskan judul tulisan dan isikan pengantar yang menjelaskan bahwa materi dapat 
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didownload pada file yang disertakan pada file terpisah. 

2. Tempatkan kursor di bagian yang akan disisipi gambar. Lalu pilih menu Tambahkan Media  Atau 

klik ikon ( )Akan tampil menu untuk memilih file 

3. pilih tombol Pilih Berkas untuk Diunggah, Beri Judul untuk link (yang akan tampil di artikel), 

Klik URL Berkas. Klik tombol Sisipkan ke dalam tulisan 

 

4. Klik Simpan Perubahan, sehingga akan tampil ke halaman : 

 
Perhatikan bahwa link telah masuk ke tulisan ditandai warna biru dan garis bawah. 

(Catatan, kata kata pada link ini dapat diedit sesuai kebutuhan) 

5. Klik  tombol Terbitkan. 

Tampilan  pada halaman  blog sbb : 
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MEMBUAT DAN MENENTUKAN KATEGORI 

 
Tulisan yang ada di Wordpress dapat dikelompokkan berdasar kategori tertentu. 

Untuk mengelompokkan tulisan ini 

1. Klik Tulisan, pilih Kategori. 

2. Tambah Kategori untuk menambah kategori baru lalu klik tombol Tambah Kelompok. 

 
 
 

Pada saat membuat tulisan baru,dapat ditentukan tulisan tersebut termasuk  

kategori apa. Jika tulisan sudah terlanjur diterbitkan tanpa ada kategori, tulisan 

tersebut masih bisa diedit untuk ditentukan kategorinya dengan memilih menu 

Tulisan, Sunting. Arahkan kursor diatas judul tulisan yang akan diubah 



20 

 

kategorinya, klik Sunting. 
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Untuk mengubah kategori, pada sisi kanan bawah pilih(beri tanda cek) pada 

kategori yang dipilih 

 

Klik Update Post. 

 
 

MENGGANTI TEMA TAMPILAN 

Tema tampilan di wordpress dapat diganti sesuai selera. Caranya : 

1. Klik Appearance, Tema. 

2. Pada sisi sebelah kanan muncul pilihan tema-tema blog, pilih sesuai selera. 

 

3. Geser Kebawah dan buka halaman berikutnya, sampai diperoleh tema yang sesuai. Dobel klik 

tema tersebut tunggu beberapa saat maka akan tampil previewnya. Klik link Aktif ”tema”, pada 

pojok kanan atas. Tampak bahwa tema blog sudah berganti. 



22 

 

 
 

 

 

MENAMBAH LINK / TAUTAN 

 

1. Salah satu fitur penting adalah daftar link atau disebut juga blog list/blogroll. Dengan blogroll ini 

kita dapat menampilkan daftar  link  blog  teman  teman  kita.  Pilih  menu Taut, Add New. 

 
2. Masukkan nama blog/Website, alamat link dan deskripsi, Pilih kategori . Klik tombol 

Tambahkan Taut. 

Sehingga link akan di tambahkan pada tampilan blog 
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MENGELOLA SIDEBAR 

Sidebar adalah ruang yang berada disisi kiri atau  kanan  dari  bagian  utama  blog. 

Ruang ini dapat kita isi dengan beberapa komponen (disebut widget) yang dapat dipilih 

dari komponen Wordpress (misalnya bloglist, artikel terbaru, arsip,  dll).Masuk  ke  menu 

Appearance, Widgets. Pilih salah satu widget yang tersedia. Setelah itu  klik 

SimpanPerubahan 

  

Komponen/widget yang cukup penting untuk ditampilkan  adalah  Arsip,  

Kategori, Tautan, Tulisan Teratas, Tulisan Terbaru, Statistik. 
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Sehingga pada tampilan blog pada kolom sebelah kanan berubah tampilannya dengan 

adanya widget search, Arsip, Kalender, Tulisan terakhir dll 
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Setelah membaca modul ini, mahasiswa diharapkan dapat 

memahami: 
 

 konsep dasar dari database 

 konsep dasar DBMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 13-15 

DATABASE 

Basis Dataka, Fakultas Teknik, 

Universitas Brawijaya, Email : informatika@ub.ac.id 
 
 
 
 

Pendahuluan 

1 
Tujuan 

Database, atau Basis Data, adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling 

berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. Database dikelola menggunakan program atau sitem yang 

disebut dengan Database Management System (DBMS). DBMS adalah sebuah perangkat 

lunak yang didesain untuk membantu memelihara dan memanfaatkan  kumpulan data 

yang besar. DBMS juga menyisipkan kode-kode tertentu yang digunakan untuk mengatur 

data yang ada didalamnya sehingga mudah untuk digunakan. 

S
IS

T
E

M
 B

A
S

IS
 D

A
T
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Sistem Basis Data 
Database, atau Basis Data, adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling 

berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. Saat ini telah banyak program atau aplikasi-aplikasi yang 

digunakan untuk mengelola database. Program- program tersebut disebut dengan Database 

Management System (DBMS). Contoh DBMS yang banyak digunakan antara lain MySQL, 

Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, dll. Selain menyimpan data, DBMS juga akan 

menyisipkan kode-kode tertentu ke dalam databse yang bertujuan agar database tersebut 

dapat digunakan dengan mudah, cepat dan reliable. 

DBMS 

Sesuai dengan namanya Database Management System (DBMS) digunakan untuk mengelola 

database yang umumnya berukuran besar dan kompleks. 
 

Gambar 1.1 DBMS 
 

Dari ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa DBMS sebenarnya adalah program intermediet 

antara basis data (database) dengan aplikasi. DBMS bertugas mengatur aliran data keluar 

masuk database sehinngga tidak akan terjadi inkonsistensi data. Selain itu DBMS juga harus 

memastikan bahwa yang mengakses data datalam databae adalah pihak yang benar-benar 

berwenang terhadap database tersebut. 

DBMS vs File System 

Walaupun DBMS dan File System memiliki kesamaan yaitu sama-sama menyimpan data, 

tapi ada perbedaan kebutuhan sangat mendasar dari keduanya. Perbedaan itu dapat dilihat  

dari  skenario kasus berikut ini. 

Terdapat sebuah perusahaan yang memerlukan penyimpanan data dalam jumlah besar, 

misalkan sebesar 1 TB, yang digunakan untuk menyimpan data karyawan, departemen, 
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produk, dll. Data tersebut harus dapat diakses secara serentak (concurrent) oleh banyak 

karyawan, dan kebanyakan dari data yang diminta tersebut harus dapat dijawab oleh 

system dalam waktu yang cepat. Perusahaan tersebut tidak mau merugi akibar kesalahan 
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data, sehingga mereka harus dapat memastikan bahwa data mereka selalu konsisten. 

Perusahaan terserbut juga memiliki aturan bahwa tidak seluruh karyawan bisa mengakses 

seluruh data yang mereka, misalnya tidak semua karyawan boleh melihat daftar gaji. Harus 

ada pembagian wewenang atas akses data pada tiap karyawan. 

Bila data dalam kasus diatas kita simpan dalam file system saja, maka akan muncul masalah-

masalah berikut: 

 Aplikasi perusahaan tersebut harus dapat mencari data diantara 1TB data yang ada secara 

cepat. 

 Aplikasi harus dapat menjawab tiap pertanyaan user dalam waktu yang hampir serentak. 

 Aplikasi harus dapat memproteksi tiap data, sehingga tidak terjadi inkonsistensi data akibat 

pengaksesan yang serentak tersebut. 

 Aplikasi harus dapat mengendalikan akses user terhadap database tersebut. 

Masalah-masalah diatas telah ada solusinya dalam DBMS. DBMS tidak hanya sekedar 

menyimpan data dalam databae, DBMS juga menata dan menambah kode tersentu dalam 

database sehingga data tersebut dapat dengan cepat diakses dan diimanipuasi. 

Keuntungan menggunakan DBMS 

Keuntungan-keuntungan bila menggunakan database adalah: 
 

 Kecepatan dan kemudahan (speed) 

Kecepatan untuk mengakses data dalam jumlah besar lebih terjamin dengan 

menggunakan DBMS karena didalamnya telah tertanam mekanisme pengelolaan data 

yang memudahkan user. 

 Efisiensi ruang penyimpanan (space) 

Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi 

(pengulangan) data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan 

membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan 

 Keakuratan (Accuracy) 

Agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan 

pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan 

aturan/batasan (constraint) tipe data, domain data, keunikan data dsb. 

 Ketersedian (Availabililty) 

Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan, dengan penerapan 

teknologi jaringan serta melakukan pemindahan/penghapusan data yang sudah 

tidak digunakan / kadaluwarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. 

 Kelengkapan (Completeness) 

Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai 

maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun 

melakukan perubahan struktur pada basis data; yakni dengan menambahkan field pada 

tabel atau menambah tabel baru. 

 Keamanan (Security) 
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Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang / 

pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan account (username dan 

password) serta menerapkan 
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pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses 

yang bisa dilakukan. 

 Dapat digunakan secara bersama-sama (Shareable) 

Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multiuser (banyak 

pemakai), dengan menjaga / menghindari munculnya problem baru seperti 

inkonsistensi data (karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user 

dalam waktu yang bersamaan) atau kondisi deadlock (karena ada banyak pemakai 

yang saling menunggu untuk menggunakan data). 

 
 

Data Model, Schema dan Relational Data Model 

Data model adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan data. 
 

Schema adalah deskripsi dari sekumpulan data dengan menggunakan suatu data model 

tertentu. 
 

Relational Data Model adalah data model yang saling berelasi satu dengan yang lain. Relasi yang 

dimaksud disini adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap 

relasi mempunyai shema yang menjelaskan kolom-kolom (field) dari sebuah tabel. Contoh, informasi 

mahasiswa di sebuah universitas dapat disimpan dalam sebuah relasi dengan schema 

Mahasiswa(nim:String, nama:String, tanggal_lahir:Date, alamat:String). 
 

nim nama tanggal_lahir alamat 
00121 Anita 11 November 1988 Jl Bandung, Malang 

00122 Candra 9 Januari 1987 Jl Malang, Bandung 

 
Level Abstraksi dalam database 

Abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana 

sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang 

sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Sebuah DBMS seringkali menyembunyikan 

detail tentang bagaimana sebuah data disimpan dan dipelihara (diolah) dalam sebuah sistem 

database, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut. 

Karena itu seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda dengan yang 

tersimpan secara fisik. Terdapat 3 Tingkatan pada abstraksi data, yakni : 
 

Level Fisik (Physical Level) 
 

Level abstraksi data yang paling rendah, yang menggambarkan bagaimana (how) data 

disimpan dalam kondisi sebenarnya. Level ini sangat kompleks karena struktur data 

dijelaskan secara rinci. 

Level Konseptual (Conceptual Level) 
 

Level ini menggambarkan data apa (what) yang disimpan dalam database dan menjelaskan 

bagaimana hubungan antar datanya secara keseluruhan. Seorang pengguna dalam level ini 

dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel krs, tabel 
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transkrip dan lain sebagainya. Level ini biasa di pakai oleh seorang Database Administrator 

(DBA). 
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payroll 

View 1 

 

accounting 

View 2 

 

wharehouse 

View 3 

Conceptual Schema 

 

 
 

DISK 

Physical Schema 

Level Pandangan (View Level) 
 

Ini merupakan level yang tertinggi, hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan 

database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya : Bagian keuangan hanya 

membutuhkan data keuangan, jadi yang digambarkan hanya pandangan terhadap data 

keuangan saja, begitu juga dengan bagian akuntansi, hanya membutuhkan data akuntansi 

saja. Jadi tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat 

dalam database tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gambar 1.2 Level Abastraksi dalam databse 
 

Bahasa Database 

User dapat berkomunikasi dengan database dengan bahasa tertentu yang ditetapkan oleh 

DBMS yang digunakan. Contohnya adalah bahasa SQL, dBase, QUEL, dll. 

Bahasa database tersebut dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu: 
 

 DDL (Data Definition Language) 

DDL digunakan untuk mendefinisikan database, mulai dari membuat, menghapus, 

memberi indeks, mengubah skema, dll. Hasil dari kompilasi perintah DDL tersebut 

berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus (Data Dictionary). Data 

Dictionary merupakan metadata (superdata), yaitu data yang mendeskripsikan data 

sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database 

sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. 

 DML (Data Manipulation Language) 

Digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi 

data, dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database (query), 

Penyisipan / penambahan data baru ke database (Insert), pengubahan data pada 
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database (Update), penghapusan data dari database (Delete). Terdapat dua jenis 

DML: 



10 
 

Prosedural 

Menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara 

mendapatkan data itu. Contoh: bahasa C/C++, PL/SQL, dsb. 

Nonprosedural 

Menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan, tanpa harus 

menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contoh: SQL 

 

 

PUSTAKA 

http://www.db-class.org/ 
 

http://infolab.stanford.edu/~ullman/dscb/gslides.html 
 

http://infolab.stanford.edu/~ullman/fcdb.html 
 

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-830-database-systems-fall-2010/ 

 

http://www.db-class.org/
http://infolab.stanford.edu/~ullman/dscb/gslides.html
http://infolab.stanford.edu/~ullman/fcdb.html
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-830-database-systems-fall-2010/

