
12/09/2009

1

SOFTWARE                                                         DEDEN MULYANA

Software

Definisi Software

Pengelompokan Software

Operating System

Interpreter dan Compiller

Perangkat Lunak Aplikasi

SOFTWARE                                                         DEDEN MULYANA

Definisi Software

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk 

menjalankan aplikasi tertentu pada komputer

Software-software dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan 

fungsinya yaitu perangkat lunak sistem (system software) dan 

perangkat lunak aplikasi (Application software)
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Pengelompokan Software

Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi 

Sistem operasi (Operating System), Interpreter dan Compiller 

(Kompiler). 
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Operating System

Operating sistem/Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan 

hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu 

sistem komputer

Sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah

sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft dengan nama microsoft

Windows 2000/Xp yang lainnya Linux,OS2, Systems 10
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Berikut ini beberapa contoh versi dari Microsoft windows:

Windows 95

Windows 98

Windows Me

Windows Xp
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Program Dalam Sistem Operasi meliputi:

- Bootstrap loader

- Diagnostic test dan Operating Systems Executive 

- BIOS 

- Utility Program 

- File Maintenance

Untuk menguji dan memilih sistem operasi sesungguhnya diperlukan biaya 

yang besar dan waktu yang banyak, kemampuan dan pemahaman yang 

tinggi dibidang sistem operasi.
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Sistem operasi multi tasking dan multi user

Multi Tasking adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa 

program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan 

aplikasi tertentu pada saat yang bersamaan

Multi User adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user 

pada saat yang bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu 

yang tersimpan pada komputer tertentu seperti server atau host.
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Interpreter & Compiller

Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah 

bahasa yang dimengerti oleh manusia kedalam bahasa yang dimengerti 

oleh komputer

Fungsi Compiller sama dengan fungsi Interpreter tapi caranya kerjanya 

yang berbeda. 

Interpreter menterjemahkan perintah per perintah Compiller 

menterjemahkan sekaligus beberapa file program
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Beberapa contoh Interpreter saat ini:
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Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi (Paket aplikasi) merupakan software-software 

yang siap pakai

Sistem Informasi Akuntansi

Quicken merupakan salah satu contoh software sistem informasi 

akuntansi yang sangat baik. Quicken ini merupakan software yang 

populer saat ini di Amerika bahkan pada awal tahun 1990-an Quicken 

pernah menjadi software yang paling populer di Amerika 
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Word Prosessor (Pengolah kata)

Word Processor merupakan software yang digunakan untuk mengolah 

kata. Contoh sofware ini adalah microsoft word
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Desktop Publishing

Desktop pubishing adalah software untuk  membantu meningkatkan 

kualitas format laporan, misalnya  laporan keuangan, apabila laporan 

tersebut ingin diterbitkan dalam bentuk buku.Salah satu contoh 

softwarenya adalah Adobe page maker 
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SpreadSheet

Spreadsheet adalah software aplikasi yang digunakan untuk membuat 

table-table perhitungan angka. Contoh softwarenya adalah Microsoft 

Excel
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WorkGroup

Workgroup merupakan kumpulan software-software aplikasi yang 

digunakan untuk berbagai ke butuhan. Contoh dari workgroup adalah 

Microsoft Office 2000 dan Office Xp
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Statistik

Untuk kepentingan manajemen, statistik dapat digunakan untuk 

meneliti berbagai macam permasalahan misalnya untuk menghitung 

perbandingan piutang tertunggak dari piutang secara keseluruhan, 

Meneliti persentasi jumlah pembelian dibandingkan dengan penjualan, 

serta aplikasi-aplikasi lainnya, contoh softwarenya adalah SPSS 
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Presentasi

Berbagai macam efek suara bisa dipadukan kedalam software 

presentasi dan berbagai gambar dapat ditayangkan dalam waktu yang 

bersamaan. Contoh softwarenya adalah Powerpoint
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Komunikasi

Software untuk berkomunikasi diantaranya adalah Microsoft netmeeting dan 

Microsoft Outlook 
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Browser

Browser merupakan software yang digunakan untuk berhubungan 

dengan internet
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Author Tool

Setelah anda masuk kedunia internet, dan anda ingin memiliki 

homepage sendiri atau ingin menayangkan laporan keuangan di 

internet, anda bisa membuat homepage tersebut dengan mengguna-

kan software ‘Author Tool’ yang salah satunya adalah FrontPage 
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Utility

Utility merupakan software-software yang bisa memberikan 

kemudahan bagi pengguna komputer
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Audit

Audit software merupakan software yang digunakan untuk melakukan 

audit dengan komputer. Contoh softwarenya adalah ACL (Audit 

Command Language) 


