
SOFTWARE 





 Komputer bekerja atas dasar instruksi. 

 Orang atau ahli pembuat program ini 

disebut sebagai programmer. 

 



 Perangkat lunak biasanya dikelompokkan 

menjadi program sistem dan program 

aplikasi.  

 Window XP atau Linux termasuk dalam 

kelompok program sistem dan lebih populer 

dengan sebutan operating sistem(OS).  

 Microsoft Word, Excel, dan power-point 

adalah program aplikasi perkantoran yang 

banyak digunakan. 



PROGRAM SISTEM 

Program sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok 
yaitu: 

1.  Sistem Operasi, merupakan perangkat lunak yang 
mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka 
dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna.  

 Contoh sistem operasi : MS DOS, MS Windows (dengan 
berbagai generasi), Macintosh, OS/2, UNIX (dengan berbagai 
versi), LINUX (dengan berbagai distribusi, contoh aplikasi 
berbasis Linux antara lain; Abi Word dan Modzila Firefox), 
NetWare, dan lain-lain. 

2. Program Utilitas, merupakan program khusus yang berfungsi 
sebagai perangkat pemeliharaan komputer, seperti anti virus, 
partisi hardisk, manajemen hardisk, dan lain-lain. Contoh 
produk program utilitas: Norton Utilities, PartitionMagic, McAfee, 
dan lain-lain. 



PROGRAM APLIKASI/APLIKASI 

program yang ditujukan untuk melakukan 

tugas khusus. Program ini biasanya 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu program 

aplikasi dan paket program. 

 



1.  Program Aplikasi, merupakan program yang dikembangkan 
untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh: aplikasi 
akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-
lain. 

2.  Program Paket, merupakan program yang dikembangkan 
untuk kebutuhan umum, seperti: 

a.  pengolah kata/editor naskah: Wordstar, MS Word, Word 
Perfect, AmiPro, dan lain-lain; 

b.  pengolah angka/lembar kerja: Lotus123, MS Excell, 
QuattroPro, dan lainlain; 

c.  presentasi: MS PowerPoint, dan lain-lain; 

d.  Web browser: Internet Explorer, Netscape, dan lain-lain; 

e.  desain grafis: CorelDraw, PhotoShop, dan lain-lain; 

f.  Multimedia: macromedia flash; 

g.  SIG (Sistem Informasi Geografis): Mapinfo, ArcInfo, ArcView. 



A. Bahasa Pemrograman 

 Pascal, BASIC, Prolog, Java, Bahasa-C 

 Generasi terakhir adalah bahasa 

pemrograman visual, Visual Basic termasuk 

dalam kelompok ini. Akhir-akhir ini banyak 

pengembang software menggunakan bahasa 

pemrograman VB.net, terutama untuk 

aplikasi online. 

 





 SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) misalnya, pengembang 
software yang secara umum disebut sebagai service provider akan 
memadukan bahasa pemrograman dengan paket aplikasi 
database.  

 Pemrograman menggunakan bahasa Visual Basic sering 
dipadukan dengan paket aplikasi database Access, sementara 
pengembangan sistem informasi online banyak menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL.  

 Sistem Informasi yang menggunakan kombinasi VB (Visual Basic) 
dengan Access adalah dalam lingkup sistem operasi Window. 
Sedangkan Sistem Informasi yang dikembangkan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dibawah 
operating sistem Linux. 



PHP (PHP Hypertext 

Processor) 
 PHP adalah singkatan untuk PHP: Hypertext Preprocessor, 

bahasa interpreter yang mempunyai kemiripan dengan 

Bahasa-C dan Perl yang mempunyai kesederhanaan 

dalam perintah namun memiliki kemampuan yang 

memadai untuk menangani keamanan proses yang 

terjadi dalam suatu website. 

 Alasan pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan user 

(user requirement), alasan kedua, PHP secara universal 

sering digunakan oleh para pengembang aplikasi berbasis 

web sehingga mudah mencari referensi apabila ditemukan 

kelemahan atau bugs pada penggunaan PHP. 

 PHP memiliki fungsi-fungsi yang mendukung konektivitas 

dengan berbagai DBMS seperti MySQL, MSSQL 

 





Microsoft SQL Server 

 Microsoft SQL Server 2000 merupakan 
sistem manajemen basis data yang memakai 
perintah-perintah Transact-SQL untuk 
mengirim perintah dari komputer client ke 
komputer server. Transact-SQL adalah bahasa 
SQL yang dikembangkan Microsoft. 
Microsoft SQL (MSSQL) Server 2000 berisi 
database, mesin database, dan aplikasi yang 
diperlukan untuk mengelola data dan 
komponen-komponennya. 





JavaScript 

 JavaScript merupakan bahasa script yang 

dikembangkan Netscape dimana 

menyediakan fasilitas pemrograman untuk 

lingkungan browser web, membuat web 

menjadi lebih dinamis dan atraktif, membuat 

aplikasi berbasis web bereaksi terhadap 

suatu event dalam halaman web, berguna 

dalam validasi data yang akan dikirimkan 

ke server. 





Macromedia Dreamweaver 

 Macromedia Dreamweaver adalah suatu 
aplikasi untuk membantu programmer dalam 
membuat sistem antarmuka (interface) 
aplikasi berbasis web. Tools ini memiliki parser 
library untuk mengenali bahasa html, php, dan 
lain-lain sehingga membantu programmer 
dalam mengetik kode program. Tools ini juga 
memiliki fitur-fitur yang mempermudah 
perancangan antar muka pengguna dari 
aplikasi berbasis web. Tools ini mendukung 
pembuatan CSS yang dapat digunakan untuk 
stylesheet dari dokumen web yang dibangun. 





B. Sumber Daya Manusia 

1.  Analis Sistem, berperan melakukan analisis terhadap 
permasalahan yang dihadapi. 

2. Perancang Sistem, berperan dalam merancang solusi 
pemecahan permasalahan dalam bentuk program komputer. 

3. Programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat 
perancang sistem kedalam bahasa pemprograman sehingga 
solusi dapat dijalankan oleh komputer. 

4.  Ahli Jaringan, disebut juga sebagai administrator jaringan yang 
bertugas dalam instalasi, maintenance sistem jaringan. 

5. Operator, bertugas menjalankan komputer berdasarkan 
instruksi yang diberikan. 

6. Teknisi, bertugas merakit atau memelihara perangkat keras 
komputer. 







LATIHAN 

1.  Sebutkan 3 Sistem Operasi yang anda ketahui! 

2.  Jelaskan 2 jenis pengklasifikasian Program Sistem! 

3.  Apakah yang dimaksud dengan program utilitas? 

4.  Jelaskan tentang paket program aplikasi! 

5.  Sebutkan minimal 3 bahasa pemrograman tingkat 
tinggi yang anda ketahui! 

6.  Apakah singkatan PHP itu dan jelaskanlah 
mengenai PHP. 

7.  Jelaskanlah mengenai Javascript? 

8.  Apakah tugas programmer? 

9.  Sebutkan peran manusia dalam sistem komputer 
(minimal 4)! 



 

KALAU ADA KACA PECAH  

JANGAN DIMASUKKAN DALAM PETI 

 

APABILA ADA KATA YANG SALAH, 

JANGAN DIMASUKKAN DALAM HATI 


