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KOMPUTER ?

Computare (Latin)                   to compute                  menghitung

• Alat elektronik

• Dapat menerima input data

• Dapat mengolah data

• Dapat memberikan informasi

• Menggunakaan suatu program yang 

tersimpan di memori komputer

• Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan

• Bekerja secara otomatis.
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Sejarah Komputer 

ABACUS 

awal mula mesin 

komputasi.

Blaise Pascal (1623-1662),

kalkulator roda numerik 

(numerical wheel calculator)

-1617 : John Napier  Napier’s Bones

-1674 : Gotfriend Leibniez  Leibniez  Calculation Machine

- 1812 : Charles babbage  babbage Calculation Machine

- 1890 : Herman Hollerith  Bapak Komputer Modern

- DLL…..
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• Sirkuitnya menggunakan Vacum Tube

• Program dibuat dengan bahasa mesin ;  

ASSEMBLER

• Ukuran fisik komputer sangat besar, Cepat panas

• Proses kurang cepat , Kapasitas penyimpanan kecil

• Memerlukan daya listrik yang besar

• Orientasi pada aplikasi bisnis

• 1946 : ENIAC, komputer elektronik pertama 

didunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, 

panjang 30 M dan tinggi 2.4 M dan membutuhkan 

daya listrik 174 kilowatts 

1953 : IBM 701, komputer komersial berukuran 
besar, komputer generasi pertama yang paling 
populer

Komputer Generasi Pertama 

(1946-1959)
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• Sirkuitnya berupa transistor

• Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi ; 

COBOL, FORTRAN, ALGOL

• Kapasitas memori utama sudah cukup besar

• Proses operasi sudah cepat

• Membutuhkan lebih sedikit daya listrik

• Berorientasi pada bisnis dan teknik.

Komputer yang paling banyak digunakan pada 

generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi 

bisnis, IBM 1602 & IBM 7094 untuk aplikasi teknik

Komputer Generasi Kedua 

(1959-1964)
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• Menggunakan IC ( Integrated Circuit )

• Pemrosesan lebih cepat

• Kapasitas memori lebih besar lagi

• Penggunaan listrik lebih hemat

• Bentuk fisik lebih kecil

• Banyak bermunculan application software 

 1964 : IBM S/360, komputer generasi ketiga 

pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan 

teknik.

 1969 : NOVA, dikembangkan oleh Data General 

Corporation, komputer mini 16 bit pertama

Komputer Generasi Ketiga 

(1964-1970)
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• Menggunakaan Large Scale Integration ( LSI )

• Dikembangkan komputer micro yang menggunakan 

microprocessor  dan semiconductor yg 

berbentuk chip untuk memori komputer

• IBM 370, komputer generasi keempat yang pertama

• Cray 1, Komputer super pertama 

• Apole II, Personal Computer pertama

• Komputer IBM PC yang pertama 

• Pentium II

• AMD K6 3D

Komputer Generasi Keempat

(1970-1990)
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• Menggunakaan Very Large Scale Integration ( VLSI ) 

• Adanya microprocessor dan semi conductor

• Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer 

yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru 

intelegensi manusia

• Dikenal juga dengan sebutan Generasi Pentium.

Komputer Generasi Kelima

(Sejak 1990 an)
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• Generasi ini  adalah generasi masa depan yang nantinya 

dikenal dengan Generasi Titanium.

Komputer Generasi Keenam 

(Abad 21)



Sistem Komputer



Sistem Komputer

Komputer merupakan perangkat elektronik

yang dirancang untuk membantu penyelesaian

permasalahan yang dihadapi manusia.

Untuk dapat berfungsi, komputer harus memiliki

3 komponen, yaitu :

 Hardware

 Software

 Brainware



Sistem Komputer

 Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai 

suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau 

lebih komponen atau subsistem yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

 Komputer merupakan suatu system, 

karena komputer terdiri dari komponen-

komponen yang saling berinteraksi. 



Komponen Penyusun Sistem Komputer

BRAINWARE

(PENGGUNA / USER)

OPERATING SYSTEM

FIRMWARE

PROGRAM APLIKASI

Compiler, texteditor, database system, dll.

SOFTWARE (PERANGKAT LUNAK)

HARDWARE (PERANGKAT KERAS)

CPU, MONITOR, PRINTER



Komponen Komputer - Hardware

 Perangkat keras (Hardware) adalah

komponen yang berada pada tingkatan

paling bawah dari sistem komputer dan

merupakan komponen sistem komputer

yang berwujud fisik.

 Beberapa contoh perangkat keras yaitu:

◦ Processor

◦ Memori Utama

◦ Piranti I/O (Input / Output)



 Merupakan tempat eksekusi kode instruksi
program.

 Terdiri atas:

◦ Control Unit (CU) : bertugas mengatur eksekusi
dan mengendalikan seluruh komponen komputer
lainnya seperti memori maupun modul I/O.

◦ Aritmethic Logic Unit (ALU) : bertugas
mengeksekusi operasi aritmatika dan logika.

◦ Register : merupakan tempat penampungan
instruksi, data maupun alamat data pada saat
processor menjalankan tugasnya.

Komponen Komputer Hardware 

(Processor)



Komponen Komputer Hardware 

(Processor)
 Secara garis besar, jenis instruksi yang dijalankan oleh

processor antara lain:
◦ Pertukaran data antara processor dan memori utama

Instruksi ini dilakukan ketika harus dibaca/ditulis ke
memori utama

◦ Pertukaran data antara processor dengan modul I/O

Instruksi ini dilakukan ketika data harus dibaca/ditulis ke
piranti I/O. Data-data untuk operasi I/O disimpan
sementara di memori utama sebelum diproses oleh
processor.

◦ Pemrosesan data oleh processor

Instruksi ini dilakukan jika diperlukan operasi-operasi
aritmatika ataupun logika.

◦ Operasi kendali

instruksi ini dilakukan jika diperlukan pengaturan alur
eksekusi instruksi, seperti operasi lompat (jump) ke
instruksi tertentu.



 Jenis-jenis register

1. Register Pengguna

Yaitu register yang dapat digunakan untuk
menyimpan data serta alamat data program 
yang terdiri atas:

a. Register Data

Digunakan untuk menyimpan data yang 
dibaca dari memori ataupun yang akan
diproses di ALU. 

b. Register Alamat

Digunakan untuk menyimpan alamat memori
dari data ataupun kode instruksi program 
yang akan diakses oleh processor.

Komponen Komputer Hardware 

(Processor)



2. Register Status dan Kontrol

yaitu register yang digunakan untuk mengkontrol eksekusi kode
instruksi program yang terdiri atas:

a. Register Penghitung (Program Counter Register / PC)

Register ini menyimpan alamat memori (alamat logika) dari kode
instruksi yang sedang dieksekusi.

b. Register Segmen Kode Instruksi (Code Segment Register / CS)

Register ini menyimpan alamat segmen memori dari kode
instruksi yang sedang dieksekusi.

c. Register Instruksi (Instruction Register / IR)

Register ini menyimpan kode instruksi yang sedang/akan
dieksekusi. Kode instruksi ini dibaca dari memori fisik
menggunakan alamat yang ditunjukkan oleh register CS dan PC.

d. Register Status (Flag Register / F)

Register ini menyimpan sejumlah status hasil eksekusi kode
instruksi yang sedang berlangsung. Misalnya jika terjadi
pembagian dengan bilangan nol maka kondisi tersebut akan
dicatat di register status.

Komponen Komputer Hardware 

(Processor)



Contoh chip Processor di pasaran

Komponen Komputer Hardware 

(Processor)



Komponen Komputer Hardware 

(Memori Utama)

 Merupakan tempat penyimpanan utama

kode-kode instruksi serta data program.

 Memori utama menampung kode-kode

instruksi yang akan segera dieksekusi yang 

akan disalin ke register processor.

 Sebagai tempat penampungan sementara

(buffer) ketika processor membaca

ataupun menulis data dari/ke piranti I/O.



Memori Utama terbagi menjadi 2 bagian:

1. ROM (Read Only Memory)

Yaitu memori yang hanya dapat dibaca saja
datanya, biasanya terdapat pada BIOS di
Motherboard (AMI BIOS atau AWARD). 
Berfungsi untuk men-set sistem komputer
(manajemen catu daya listrik, konfigurasi hardisk-
floppy drive, proteksi password, dll).

2.   RAM (Random Access Memory)

Berfungsi untuk menyimpan data atau program 
yang dimasukkan sebelum diproses oleh
Processor.

Komponen Komputer Hardware 

(Memori Utama)



Contoh Memori Utama

Komponen Komputer Hardware 

(Memori Utama)



 Merupakan saluran komunikasi antar
komponen internal komputer.

 Terdiri dari:
◦ Bus kendali : berfungsi sebagai jalur komunikasi

informasi kendali dari processor ke komponen
lainnya. Menentukan komponen mana yang akan
aktif dan modus oerasi apa yang akan dijalankan, 
misalnya operasi baca dan tulis.

◦ Bus alamat : berfungsi mengirimkan informasi
alamat memori maupun modul I/O yang akan
diakses, baik untuk pembacaan ataupun penulisan.

◦ Bus data : digunakan untuk mengirimkan data 
ataupun kode instruksi yang dibaca/ditulis ke
memori ataupun modul I/O.

Komponen Komputer Hardware 

(Sistem BUS)



Komponen Komputer Hardware 

Piranti Input/Output (I/O)

 Piranti Input berfungsi untuk menerima

masukkan berupa data yang akan diproses. 

Contohnya : Keyboard, mouse, scanner, dan

lain-lain.

 Piranti Output berfungsi untuk

menampilkan hasil pemrosesan processor. 

Contohnya : printer,  kartu grafis, dan lain-

lain.



Input

Teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk 

memasukan data dalam komputer 

ex : keyboard, mouse, scanner, webcam,dll



Output

Teknologi yang berhubungan dengan peralatan yang 

mengeluarkan dari pemrosesan data (monitor, poltter, 

printer,dll)



Komponen Komputer Software  

(Firmware)

 Merupakan perangkat lunak yang disertakan
pada perangkat keras dari vendornya

 Umumnya berupa insturksi untuk inisialisasi
dan pengendalian oerasi perangkat lunak
yang bersangkutan.

 Misalnya BIOS pada motherboard berisi
instruksi untuk berkomunikasi dan
melakukan insialisasi kerja dari processor, 
memori, subsistem I/O lainnya yang 
terintegrasi dalam motherboard.



Komponen Komputer Software 

(Sistem Operasi)

 Merupakan komponen perangkat lunak

yang berfungsi untuk mengelola seluruh

komponen dan sumber daya komputer, 

fisik maupun non fisik (data) agar dapat

digunakan secara optimal.

 Bertanggung jawab untuk menyediakan

antarmuka (interface) bagi pengguna

maupun program aplikasi.



Komponen Komputer Software 

(Program Aplikasi)

 Merupakan program yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan dan membantu berbagai
macam aktivitas penggunanya.

 Program aplikasi berjalan di atas sistem
operasi, artinya eksekusi program aplikasi
difasilitasi dan diatur oleh sistem operasi.

 Contoh : program aplikasi WinAmp
menyediakan fasilitas untuk memutar lagu, 
WinZip yang menyediakan fungsi
mengkompres data sehingga data berukuran
lebih kecil dan sebagainya.



Komponen Komputer Brainware 

(Pemrogram Sistem)

 Pemrogram sistem adalah pengguna yang 
menggunakan sistem komputer untuk
membuat perangkat lunak seperti sistem
operasi dan aplikasi sistem.

 Pemrogram sistem harus memiliki
pengetahuan yang memadai mengenai cara
kerja perangkat keras komputer, konsep
mengenai perangkat lunak sistem serta
menguasai tool-tool pengembang
perangkat lunak yang tersedia.



Komponen Komputer Brainware 

(Pemrogram Aplikasi)

 Adalah pengguna sistem komputer yang 
membuat aplikasi-aplikasi pengguna yang 
dijalankan di atas sistem operasi.

 Setiap program aplikasi dibuat untuk
menyelesaikan permasalahan tertentu.

 Contoh : 

◦ Microsoft Word adalah aplikasi khusus untuk
pengolahan dokumen.

◦ Microsoft Excel ditujukan untuk penyelesaian
masalah akuntansi, statistik dengan perhitungan
tabular.



Komponen Komputer Brainware 

(Pengguna Aplikasi)

 Disebut juga End User.

 Pengguna ini menggunakan aplikasi yang 

dibuat pemrogram aplikasi maupun

pemrogram sistem.

 Tidak perlu memiliki pengetahuan mengenai

perangkat keras dan perangkat lunak sistem.

 Harus mampu bekerja dengan piranti

Input/Output pada komputer serta

memahami penggunaan program aplikasinya.



SEJARAH SISTEM OPERASI 

KOMPUTER

 MS DOS

 Windows

 Linux

 Macintosh

 Garuda



SEJARAH SISTEM OPERASI

 PalmOS

 Windows CE

 Symbian



SISTEM OPERASI MS DOS



MS DOS

 MS-DOS, singkatan dari Microsoft Disk Operating 

System, adalah sebuah sistem operasi yang 

sangat banyak digunakan oleh komputer IBM-PC 

atau yang kompatibel dengannya.

 Microsoft membuat MS-DOS sebagai sebuah 

sistem operasi mainstream, sebelum pada 

akhirnya menghentikan dukungan MS-DOS secara 

perlahan ketika mereka membuat sebuah sistem 

operasi berbasis antarmuka grafis (dikenal juga 

dengan sebutan GUI) untuk pasar mainstream, 

yang disebut sebagai Microsoft Windows.



MS DOS

 MS-DOS dirilis pertama kali pada tahun 1981, dan 

seiring dengan waktu, Microsoft pun meluncurkan 

versi yang lebih baru dari MS-DOS. 

 Tidak kurang hingga delapan kali Microsoft 

meluncurkan versi-versi baru MS-DOS dari tahun 

1981 hingga Microsoft menghentikan dukungan 

MS-DOS pada tahun 2000. 

 MS-DOS merupakan salah satu kunci keberhasilan 

Microsoft dalam memproduksi perangkat lunak, 

dari sebuah perusahaan kecil pembuat bahasa 

pemrograman saat didirikan hingga menjadi 

sebuah perusahaan perangkat lunak yang seolah 

menguasai dunia.



MS DOS

2 Versi MS-DOS 

 2.1 MS-DOS versi 1.xx

 2.2 MS-DOS versi 2.xx

 2.3 MS-DOS versi 3.xx

 2.4 MS-DOS versi 4.xx

 2.5 MS-DOS versi 5.xx

 2.6 MS-DOS versi 6.xx

 2.7 MS-DOS versi 7.xx



SISTEM OPERASI WINDOWS



Sejarah Perkembangan
 Windows 1.0
 Windows 2.0
 Windows 2.1
 Windows 3.0
 Windows NT 3.1
 Windows 95 (Windows NT 4.0) 
 Windows 98 (Windows NT 4.1)
 Windows Me (Windows NT 4.9)
 Windows 2000
 Windows XP
 Windows Server 2003
 Windows Vista
 Windows Home Server
 Windows Server 2008
 Windows 7



Windows 1.0

 Dirilis tanggal 20 November 1985

 Diberi nama “Windows” oleh Rowland 

Hanson, marketing manager Microsoft 

Corporation

 Hanya memperluas kemampuan MS-DOS 

dengan menambah antarmuka grafis



Windows 2.0

 Dirilis 9 Desember 1987

 Dapat menjalankan aplikasi secara 

multitasking

 Menggunakan modus real

 Mampu mengakses memori sampai 

dengan 1 MB



Windows 2.1

 Muncul 2 versi baru, Windows/286 2.1 dan 

Windows/386 2.1 

 Masih menggunakan modus real tapi mendukung 

High Memory Area (HMA)

 Menggunakan kernel yang berjalan dalam modus 

terproteksi (Windows/386 2.1)

 Mampu menampilkan jendela windows secara 

cascade (bertumpuk)



Windows 3.0

 Dirilis 22 Mei 1990

 Diperkenalkan fitur Virtual Memory

 Dapat Berjalan dalam 3 modus

 Sudah menggunakan kartu Video Graphics 

Array (VGA)

 Versi Windows pertama yang 

menggunakan modus terproteksi



Windows NT 3.1

 Dirilis 6 April 1992

 Dukungan terhadap multimedia

 Modus real dihilangkan, menggunakan 
modus terproteksi

 Mulai menggunakan kernel hibrida

 Diperkenalkan sistem berkas NTFS

 Muncul Windows 3.11 pada 8 November 
1993, merupakan penyempurnaan 
Windows 3.1



Windows 95 (NT 4.0)

 Dirilis 24 Agustus 1995

 Diperkenalkan teknologi Plug and Play 

(PnP)

 Menggunakan kernel 32-bit

 Menggunakan Sistem Operasi DOS 

buatan Microsoft sendiri

 Support perangkat keras berbasis bus 

(USB)



Windows 98 (NT 4.1)

 Dirilis 25 Juni 1998

 Mendukung sistem berkas FAT32 (mengijinkan 
partisi lebih dari 2 Gb)

 Built-in Internet Explorer

 Diperkenalkan Internet Connection Sharing, 
yang merupakan sebuah bentuk dari Network 
Address Translation, yang mengizinkan beberapa 
mesin di dalam sebuah jaringan lokal agar dapat 
menggunakan satu buah jalur koneksi Internet 
bersama-sama 



Windows ME (NT 4.9)

 Dirilis 14 September 2000

 Diperkenalkan fitur System Restore

 Diperkenalkan fitur Windows Movie 

Maker

 Versi windows terakhir yang 

menggunakan kernel monolithic dan tidak 

memiliki Windows Product Activation 

(WPA)



Windows 2000 (NT 5.0)

 Dirilis 17 Februari 2000

 Active Directory, sebuah model jaringan 
pengganti model jaringan NT domain, yang 
menggunakan teknologi yang merupakan 
standar industri, seperti Domain Name System 
(DNS), Lightweight Directory Access Protocol 
(LDAP), dan Kerberos untuk menghubungkan 
antara sebuah mesin ke mesin lainnya 

 Merupakan versi Windows berbasis kernel NT 
terakhir yang tidak mengharuskan penggunanya 
untuk melakukan aktivasi 



Windows XP

 Dirilis 25 Oktober 2001

 Versi Windows paling sempurna 

dibandingkan dengan versi-versi 

sebelumnya, setidaknya sampai Windows 

Vista dirilis

 Menggunakan kernel NT 5.1 yang terkenal 

dengan kestabilannya



Windows Server 2003

 Dirilis 25 April 2003

 Digunakan untuk komputer ber-basis server, 
dengan dihilangkannya beberapa fitur, dengan 
alasan kestabilan

 Fitur keamanan yang baru, pemandu "Manage 
Your Server wizard" yang menyederhanakan 
peranan sebuah mesin yang menjalankannya, dan 
juga peningkatan kinerja

 Menggunakan kernel NT 5.2



Windows Vista

 Untuk bisnis dirilis 30 November 2006

 Untuk rumahan dirilis 30 Januari 2007

 Menggunakan kernel NT 6.0

 Memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas, 
yang disebut sebagai User Account Control (UAC), untuk 
menggantikan filosofi "administrator-by-default" yang 
diberlakukan pada Windows XP 

 Fitur Windows Aero GUI, aplikasi yang baru (seperti 
halnya Windows Calendar, Windows DVD Maker dan 
beberapa game baru termasuk Chess Titans, Mahjong, 
dan Purble Place )

 Menawarkan versi Microsoft Internet Explorer yang 
lebih aman, serta Windows Media Player versi baru 
(versi 11)



Windows Home Server

 Dirilis tanggal 7 Januari 2007

 Didesain khusus untuk digunakan oleh 

para konsumen dari pengguna rumahan 

(server)

 Dapat dikonfigurasikan dan dipantau 

dengan menggunakan program console 

yang dapat diinstalasikan pada sebuah PC 

klien 



Windows Server 2008

 Dirilis 27 Februari 2008

 Pada saat pengembangannya, Windows 
Server memiliki nama kode "Windows 
Server Codenamed Longhorn”

 Dibangun menggunakan keunggulan dan 
keamanan Windows Vista untuk 
penyempurnaan dari Windows Server 
2003



Windows 7

 Generasi penerus Windows Vista.

 Dikenal dengan sebutan Blackcomb dan 

Vienna 



LINUX

• Linux merupakan sistem operasi untuk PC yang

bekerja secara multitasking dan multiuser

Multitasking : dapat menjalankan beberapa

aplikasi secara bersamaan

Multiuser : Linux mendukung penggunaan aplikasi

untuk digunakan beberapa user sekaligus

• Linux bersifat portabel (tidak tergantung pada

perangkat keras tertentu), sehingga dapat

digunakan mulai dari platform notebook hingga

super-computer

• Linux merupakan free software



Sejarah LINUX

 Linux pertama kali, yaitu Minix dibuat oleh Linus Torvalds di 
Univ. Helsinki, Finlandia

 Versi pertama  Linux 0.10 dipublikasikan pada November 
1991

 Pada Desember 1991, versi 0.11 dirilis

 Pada versi 0.13 Linux sudah lebih stabil dan diubah versinya 
menjadi versi 0.95

 Kini terus berkembang cepat karena source codenya 
disebarluaskan, dimodifikasi dan dikembangkan oleh siapa 
saja



Keuntungan Menggunakan LINUX

 Multitasking
Dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat
keras secara bersamaan

 Multiuser yaitu sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat 
digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem

 Virtual Memory atau Memori Maya
Linux dapat memanfaatkan ruang pada harddisk untuk digunakan
sebagai memori maya, yaitu program yang tidak aktif di RAM akan
disimpan pada harddisk.

 Shared Library
Setiap perintah pada Linux saling berbagi menggukan fungsi dari library,
hal ini berguna untuk menghemat memori

 Kompatibilitas dengan IEEE POSIX.1
Standar ini menjadikan Linux mendukung banyak standar yang
digunakan oleh sistem UNIX lainnya

 Harga yang relatif lebih rendah
 Dukungan software GNU berupa free software



Distribusi Linux

 Beberapa macam distribusi Linux atau dikenal juga dengan sebut 

distro, diantaranya :

- Red Hat

- SuSe

- Mandrake

- Slackware

- FreeBSD

- Debian

- Lindows



Macintosh

 Mac OS adalah singkatan dari Macintosh Operating 

System. 

 Mac OS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh 

Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan 

tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. 

 Diperkenalkan pada tahun 1984, Mac OS sejak tahun 2006 

telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC 

maupun x86.



Macintosh

 Macintosh operating system atau sistem operasi 
macintosh adalah sistem operasi yang di gunakan untuk 
mengoperasikan komputer notebook apple macintosh. 

 Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang 
menggunakan Graphical User Interface – GUI.

 Orang-orang penting pada Macintosh yaitu Bill 
Atkinson, Jef Raskin dan Andy Hertzfeld. Komputer ini 
dinamakan berdasarkan McIntosh, jenis apel yang 
disukai Jef Raskin. 

 Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan 
Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. 
Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah 
sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia 
komputer personal.



Jenis-jenis Macintosh (1)

1. 1984: Macintosh 128K, Macintosh 512K

2. 1986: Macintosh Plus

3. 1987: Macintosh II, Macintosh SE

4. 1988: Macintosh Iix

5. 1989: Macintosh SE/30, Macintosh IIcx, Macintosh IIci, 

Macintosh Portable

6. 1990: Macintosh IIfx, Macintosh Classic, Macintosh IIsi, 

seri Macintosh LC

7. 1991: Macintosh Quadra, PowerBook

8. 1992: Macintosh IIvx, PowerBook Duo

9. 1993: Macintosh Centris, Macintosh Color Classic, 

Macintosh Performa, Macintosh TV

10. 1994: Power Macintosh



11. 1997: Power Macintosh G3, PowerBook G3, 

Twentieth Anniversary Macintosh

12. 1998: iMac

13. 1999: iBook, Power Macintosh G4

14. 2000: Power Mac G4 Cube

15. 2001: PowerBook G4

16. 2002: eMac

17. 2003: Xserve, Power Mac G5, iMac G4

18. 2004: iMac G5

19. 2005: Mac mini

20. 2006: MacBook, MacBook Pro

Jenis-jenis Macintosh (2)



11. 1997: Power Macintosh G3, PowerBook G3, 

Twentieth Anniversary Macintosh

12. 1998: iMac

13. 1999: iBook, Power Macintosh G4

14. 2000: Power Mac G4 Cube

15. 2001: PowerBook G4

16. 2002: eMac

17. 2003: Xserve, Power Mac G5, iMac G4

18. 2004: iMac G5

19. 2005: Mac mini

20. 2006: MacBook, MacBook Pro

Kelebihan Mac OS :



Garuda OS

 GARUDA (atau lengkapnya Garuda OS) adalah 

sistem operasi (biasa disebut distro di dunia Open 

Source)  kreasi lokal yang diturunkan dari 

PCLinuxOS (varian Mandriva). 

 GARUDA ditujukan untuk para pengguna komputer 

yang saat ini masih terikat dengan perangkat lunak 

bajakan / ilegal dan ingin mencari penggantinya yang 

legal dan tentu saja ekonomis.



Garuda OS
 diluncurkan pada hari kebangkitan nasional os garuda 

yaitu pada 20 mei 2011.
 OS ini mendukung pemakaian dokumen format SNI 

(Standar Nasional Indonesia). 
 Selain itu OS Garuda juga sangat aman dari gangguan 

virus komputer, dengan stabilitas tinggi, disertai 
bahasa Indonesia sebagai bahasa operasinya dan 
dilengkapi dengan banyak program dari berbagai 
macam kategori
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