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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

1.  Sistem DOS 

DOS (Disk Operating System) adalah sistem operasi dasar untuk komputer pribadi 

berbasiskan prosesor Intel1. DOS  dirancang berkisar pada mikroprosesor 8088.  Beberapa 

fungsi dasar yang disediakan adalah fungsi-fungsi file (hard disk, disket), perangkat/devices 

(printer, keyboard), dan pengaturan memori. 

Kebanyakan keterbatasan sistem DOS berasal dari prosesor awal yang digunakannya. 

Meskipun DOS dijalankan pada prosesor 80286 atau 80386, DOS tetap dijalankan pada mode 

8088. 

1.1.  Pengaturan Memori 

Sebagaimana pengalamatan memori pada 8088, DOS hanya mampu menjangkau 1 MB 

memori (pengalamatan 20 bit) di mana 360 KB dicadangkan untuk rutin perangkat keras dan 

BIOS. Secara efektif DOS hanya mampu menggunakan 640 KB memori untuk penggunaan 

aplikasi. 

Pengalamatan pada 8088 menggunakan bentuk Segment:Offset (16:16), dengan alamat 

fisik yang dituju = Segment*10h + offset. Dengan bentuk pengalamatan ini maka terjadi 

overlapping alamat, yaitu suatu lokasi memori dapat ditempuh dengan banyak cara. Misal 

alamat fisik 01000h bisa dianggap beralamat 1000h:0, 0FFFh:10h, atau 0FFEh:20h. 

Pengaturan memori pada DOS bersifat statik dan fisik. 8088 adalah prosesor sederhana 

                                                           
1 Ed Lacobuci, “OS/2 Programmer’s Guide”, McGraw-Hill, 1987, Hal 4 
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dan tidak menyediakan unit pengatur memori. Semua akses memori oleh program berupa 

pengalamatan langsung. Alokasi memori juga bersifat tetap, sehingga suatu program akan 

menempati alamat memori secara fisik hingga program tersebut berakhir. 

Pada 8088 tidak dikenal pembatasan memori, seluruh daerah alokasi memori diwujudkan 

dalam bentuk satu daerah sebesar 1 Mb. Tidak ada pemisahan nyata antara berbagai komponen 

sistem, seperti BIOS, sistem operasi maupun aplikasi. Kesalahan akses memori tidak dapat 

dideteksi, dan kesalahan ini hanya bisa diatasi dengan memuat ulang sistem. 

  
   
 
 
  Akses 
Langsung          640 KB 

Rutin BIOS & memori hardware 
 
 

Aplikasi DOS 
 
 
 

Perluasan Sistem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Struktur Sistem DOS 

1.2. Pengaturan I/O dan Perangkat 

Dalam mengelola input/output (I/O) sistem, DOS bertindak lebih sebagai konsultan 

dibanding pengontrol. Hal ini bukan seluruhnya kesalahan DOS. Pada mode 8088 sistem 

memberikan hak akses penuh I/O kepada seluruh program. Setiap aplikasi dapat secara langsung 

mengubah status dari perangkat keras tanpa harus melalui kendali sistem. Suatu program juga 

dapat mematikan sistem interrupt secara sepihak. Ketika interrupt sistem mati maka event-event 

eksternal (seperti pewaktu dan komunikasi data) akan hilang. 

Sistem DOS

Perangkat Keras 



 7

Ketiadaan kontrol terhadap I/O ini dapat memberikan dua pandangan yang berbeda.  

Keterbukaan dan fleksibilitas sistem dapat memberikan banyak kemungkinan kerja bagi suatu 

program. Tanpa adanya pembatasan maka suatu program dapat memaksimalkan penggunaan 

perangkat-perangkat yang ada pada komputer, yakni dengan melakukan akses langsung. Namun 

kebebasan ini juga memberikan pengaruh buruk untuk sistem dengan multi program, karena 

tiap-tiap program dapat menggunakan sumber daya sistem tanpa adanya koordinasi. 

Dalam kerjanya DOS mendukung dua jenis perangkat, block devices, seperti hard disk dan 

disket, dan character devices, seperti keyboard, printer dan perangkat serial. DOS memelihara 

struktur data bernama device chain yang memetakan nama logika perangkat menurut driver 

perangkat yang bersangkutan. Perangkat blok ditentukan menurut huruf alfabet diikuti oleh titik 

dua, A:, B:, hingga Z:.  Perangkat karakter ditentukan oleh nama (hingga 8 huruf) seperti PRN, 

LPT: dan COM1. 

Device DOS dapat diperluas dengan menambah device driver suatu perangkat kepada 

sistem. Device driver ini akan diinstalasi oleh DOS ketika sistem dimulai.  Device driver 

mengelola perangkat yang bersangkutan dengan menggunakan rutin ROM BIOS atau 

mengakses langsung perangkat keras. Rutin ROM BIOS diakses menggunakan mekanisme 

interupsi software. 

1.3. Pemrograman DOS 

Pemrograman pada DOS didasarkan pada interupsi software. Interupsi software adalah 

transfer kontrol antara dua program yang dibimbing oleh CPU. Sekumpulan fungsi (API, 

Application Programming Interface) dibuat untuk mengakses DOS. API DOS berisi fungsi-

fungsi untuk pengaturan memori, file, operasi input/output, dan akses untuk tiap-tiap device. 
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Yang tak kurang pentingnya fasilitas untuk memuat dan mengakhiri program. 

Tidak semua fungsi-fungsi disediakan DOS sehingga program DOS biasanya 

menggunakan kombinasi dari rutin ROM BIOS dan akses langsung perangkat keras. 

Daftar interrupt BIOS dan DOS dari 10h hingga 2Fh: 

10 BIOS  video 
11 BIOS  equipment determination 
12 BIOS  memory size 
13 BIOS  disk I/O service 
14 BIOS  serial communications 
15 BIOS  system services, cassette 
16 BIOS  keyboard services 
17 BIOS  parallel printer 
18 BIOS  ROM BASIC loader 
19 BIOS  bootstrap loader 
1A BIOS  time of day 
1B   BIOS  user defined ctrl-break handler 
1C   BIOS  user defined clock tick handler 
1D   BIOS  6845 video parameter pointer 
1E   BIOS  diskette parameter pointer 
1F   BIOS  graphics character table 
20 DOS general program termination 
21 DOS function request services 
22 DOS terminate address 
23 DOS control break termination address 
24 DOS critical error handler 
25 DOS absolute disk read 
26 DOS absolute disk write 
27 DOS terminate and stay resident 
28 DOS idle loop, issued by DOS when idle 
29 DOS fast TTY console I/O 
2A   DOS critical section and NETBIOS 
2B   DOS internal, simple IRET in DOS 2.0-7.0 
2C   DOS internal, simple IRET in DOS 2.0-7.0 
2D   DOS internal, simple IRET in DOS 2.0-7.0 
2E   DOS exec command from base level command interpreter 
2F   DOS multiplexer 
 
 

Aturan pemanggilan (calling convention) untuk fungsi-fungsi DOS membutuhkan 

masukan parameter melalui register-register, termasuk parameter khusus berupa nomor fungsi 
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yang menentukan fungsi yang diinginkan. Program lalu melakukan interupsi software yang 

menyebabkan eksekusi program beralih ke kernel DOS. Kernel DOS menyalurkan panggilan 

tersebut dengan melihat nomor fungsi pada parameter dan memanggil rutin fungsi yang 

bersangkutan. Setelah fungsi selesai kontrol dikembalikan pada program pemanggil dengan 

parameter hasil pada register. 

 
 
 

    Calaa 
 
 
 
 
Aplikasi DOS   Int 21h     Iret 
 
Sistem DOS 
 
 
    Call     Ret 
 
 
 

 
 
 
 
 Call     Ret 

Aplikasi ditulis dengan bahasa tingkat tinggi 
(parameter pada stack) 

Rutin  pengikatan (binding) 
(perpindahan parameter dari stack ke register) 

Penyampai (dispatcher)  Pemanggilan Sistem DOS 

Rutin Kernel DOS 

 
Gambar 2-2. Pemanggilan fungsi pada DOS 

  Rutin utama dalam bahasa tingkat tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
Binding DOSFUNC 
 
  Binding DOSFUNC 
  
 

Kernel DOS 

Call DOSFUNC(P1, P2) 
  push p1 
  push p2 
  call dosfunc 
IF RC=10 THEN GOTO ABC 
  cmp ax,10 

j

push bp 
mov bp,sp 
mov bx,[bp+8]  ; ambil p1 
mov cx,[bp+6]  ; ambil p2 
mov ax,4400h  ; kode fungsi 
int 21h   ; panggil DOS 
pop bp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-3. Contoh umum program DOS 
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Karena antar muka DOS dan BIOS bekerja dengan mekanisme interrupt, maka untuk 

perluasan sistem suatu program dapat menggantikan  interrupt DOS atau BIOS dengan rutinnya 

sendiri. Untuk hal ini biasa dikenal istilah program TSR (Terminate and Stay Resident) yang 

merupakan suatu program menetap di memori yang fungsinya terutama untuk 

mencegat/memodifikasi pemanggilan sistem DOS/BIOS untuk pemrosesan lebih lanjut. 

1.4. Program-program DOS 

Sebuah program DOS adalah kumpulan dari segment kode dan data yang diletakkan 

dalam sebuah file eksekusi (EXE) pada media penyimpan sekunder2. Ketika program 

dijalankan, kode-kode dan obyek data dimuat dalam memori oleh bagian pemuat (loader) dari 

sistem operasi, dan alamat dari rutin awal program diset dan dijalankan. Kebanyakan program 

termasuk dengan stack, yaitu sebuah last-in-first-out (LIFO) obyek data yang digunakan untuk 

memori penyimpan sementara. Karena arsitektur dari prosesor 8088, obyek memori DOS adalah 

segment. 

Dalam fisiknya, program-program DOS terdiri dari 2 jenis, yakni berformat COM atau 

EXE. Program COM hanya berupa image kode-kode mesin dengan besar maksimal 1 segment 

(64K), sedangkan program EXE berupa image kode-kode mesin dengan besar dapat melebihi 1 

segment. Karena melebihi 1 segment, maka program EXE mempunyai header yang mengatur 

tabel relokasi alamat, besar memori yang dibutuhkan, besar stack, dan inisial pointer stack & 

instruksi. 

 
2. WINDOWS 95 
 

Microsoft Windows 95 adalah rilis besar berikutnya dari Windows yang diberikan oleh 
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Personal System Division di Microsoft. Microsoft Windows 95 merupakan sistem operasi 

Windows yang terintegrasi dan lengkap yang dimulai dengan fungsi-fungsi dasar yang sekarang 

ada pada MS-DOS, Windows dan Windows for Workgroup.3

Windows 95 menggunakan sepenuhnya fasilitas protected mode dari prosesor Intel 

80386+. Pada mode ini cara kerja prosesor jauh berbeda dari cara kerja real mode yang 

digunakan oleh sistem DOS. Pada protected mode 808386+ menawarkan berbagai fasilitas, 

yaitu mendukung pengalamatan virtual, proteksi memori, proteksi I/O, pengaturan memori per 

halaman (paged), serta pemrograman dan pengalamatan 32 bit (dapat mencapai 4 GB memori). 

Tak kurang pula dukungan terhadap pengalamatan model 8086 pada protected mode, yaitu 

mode Virtual 8086 (V86). 

2.1. Pengaturan Memori 

Pada PM386 berlaku pengalamatan virtual per halaman (paged) dan per segment 

(segmented). Dalam pengalamatan virtual akses suatu program terhadap memori tidak berlaku 

secara fisik, melainkan melalui proses penerjemahan oleh prosesor yang dikendalikan sistem 

operasi. Pengalamatan pada PM386 menggunakan bentuk Selektor:Offset (16:32). Selektor 

adalah suatu indek penunjuk terhadap segment descriptor yang berisi tabel informasi mengenai 

akses memori.  

Base 31..24        G   X   O   A   Limit 19..16   P    DPL    1    TYPE   A            Base 23..16 
     V 
 

Segment Base 15..0    Segment Limit 15..0 

 
Gambar 2-4. Segment descriptor 80386 

                                                                                                                                                                                                 
2 HM Deitel, MS Kogan, “The Design of OS/2”, Addison Weley, 1990, Hal 80 
3 Brent Ethington, “Microsoft Windows 95”, Elex Media Komputindo, 1995, hal xix 
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Selain pembatasan akses menggunakan deskriptor, pada PM386 juga terdapat pembagian 

wewenang (privelege) antar masing-masing program, yaitu dari level-0 (tertinggi) hingga level-

3 (terendah). Suatu program dapat mengakses memori dengan wewenang yang sama atau lebih 

rendah dari yang dimilikinya. Windows 95 hanya menggunakan 2 jenis tingkatan, yaitu level-0 

(sistem, driver) dan level-3 (aplikasi). 

Kombinasi model pengalaman per segmen dan per halaman dapat menghasilkan model 

pengalamatan linear, yaitu pengalamatan yang memetakan seluruh memori ke dalam bentuk 

alamat datar (flat). Dengan menggunakan ruang alamat 32 bit maka akan dijangkau daerah 

hingga 4 GB. Pada 80386 dengan paging aktif, memori fisik dapat dibagi-bagi menjadi unit-unit 

sebesar 4 KB yang disebut page frame. 

 Alamat tersegmen   Alamat linear        Alamat fisik GB
                         
 
                Page dir        Page table 
       
 
 
 
 
 
 
 
     Page Dir Base Register 
 
 
 
 

Gambar 2-5. Penerjemahan alamat linear pada 80386 

  
Untuk fungsi sistem operasi dan aplikasi berbasis 32 bit Windows 95 menggunakan model 

memori linear yang datar. Model pengalamatan linear menyederhanakan proses pengembangan 

untuk para pengembang aplikasi, meniadakan penalti kinerja akibat arsitektur memori 

bersegmen, dan menyediakan akses ke ruang alamat virtual hingga 4 GB. Dengan model ini 

 4GB 
 
 
 
     
 
    Page frame 
 
 
           0 

 
 
Page table 
 

 
 
 
Page frame 

Selektor       Offset    Dir               Page                  Offset 

 
 
 

Deskriptor 
. 
. 
. 

+ 

+ 

CR3 
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maka suatu aplikasi akan melihat keseluruhan sistem sebagai satu kesatuan besar yang dipetakan 

pada ruang 4 GB. Dengan pengalamatan virtual ini Win95 juga dapat melakukan mekanisme 

swapfile untuk mengatasi masalah keterbatasan memori yang ada. Swapfile ini berupa tempat di 

harddisk yang digunakan untuk penyimpan sementara isi memori. 

 
 

 

Gambar 2-6. Pengaturan alamat virtual 

2.2. Pengaturan I/O dan Perangkat 

Untuk mengatur dan mengakses perangkat pada sistem PM386, Windows 95 

memperkenalkan istilah Virtual Device Driver. Virtual device driver adalah driver protected 

mode 32 bit yang mengelola sumber daya sistem, seperti hardware device atau software yang 

terpasang, sehingga lebih dari satu aplikasi dapat menggunakan sumber daya pada saat yang 

bersamaan4. 

Istilah VxD merujuk ke virtual device driver umum, di mana x mewakili tipe device 

driver. Contoh: VDD adalah virtual device driver untuk perangkat tampilan/display, VTD 



 14

adalah virtual device driver untuk perangkat pewaktu/timer, VPD adalah virtual device driver 

untuk perangkat printer dan seterusnya. Windows bekerja sama dengan virtual device untuk 

memproses interrupt dan melakukan operasi I/O untuk suatu aplikasi tanpa mengganggu kerja 

aplikasi lain. 

VxD dapat dianggap sebagai suatu DLL (Dynamic Link Libraries) bagi sistem operasi. 

Berjalan pada ring-0 membuat VxD mempunyai akses lengkap pada perangkat keras, dan dapat 

mengakses data pada lokasi baik DOS, Windows, atau aplikasi protected mode lainnya. Pada 

Windows 3.x VxD biasanya berekstensi .386, dan dimuat pada saat Windows dimulai. Pada 

Win95 ekstensi menjadi .VXD dan dapat dimuat baik ketika Windows dimulai atau belakangan 

secara dinamis. Win95 menggunakan dasar arsitektur VxD yang sama seperti pada Win 3.x, 

sehingga driver yang dibuat untuk Win 3.x secara umum juga dapat digunakan pada Win 95. 

Walau begitu, Windows 95 menambah banyak fasilitas tambahan untuk keperluan VxD, dan 

memperluas arsitektur VxD untuk keperluan sistem operasi yang lebih kompleks. Contoh VxD 

seperti VKD (Virtual Keyboard Device), VPICD (Virtual Programmable Interrupt Controller 

Device), PCI.VXD (PCI Bus), WSOCK.VXD (Windows Socket), LPT.VXD (parallel port), 

SERIAL.VXD (serial port), dsb. 

                                                                                                                                                                                                 
4 OPCIT3 hal 56 



 15

 

Gambar 2-7. Bagan umum VxD 

Lingkungan operasi protected mode mengharuskan aplikasi menggunakan perangkat 

sesuai koordinasi sistem Windows 95. Fasilitas dari prosesor 80386+ dalam proteksi I/O 

digunakan oleh Win95 untuk mengatur kewenangan suatu program untuk melakukan I/O. 

Dalam prosesnya proteksi ini dilakukan dengan 2 cara5. 

• Mengatur I/O Privilege Level untuk tiap-tiap program, suatu program/task diberikan level 

kewenangan untuk melakukan I/O. Bila terjadi instruksi I/O maka prosesor akan mengecek 

level kewenangan (dari 0 - 3) untuk mengijinkan atau tidak akses tersebut.  

• Mengatur bit pemetaan perijinan untuk tiap-tiap I/O yang ada, bila bit ini diset maka suatu 

port wajib dilakukan pengecekan IOPL sebelum diakses oleh program, bila tidak maka 

sembarang program dapat menggunakannya. 

Khusus untuk I/O yang terpeta memori, mekanisme proteksi memori dari 80386+ dapat 

digunakan. Sebagaimana penggunaan memori virtual, alamat memori I/O tersebut (misal untuk 

adapter tampilan) dapat dipetakan dan diatur kewenangannya oleh sistem Windows 95. 

Dalam kaitan pengaturan I/O dan kewenangam, 80386+ memberikan perhatian khusus 
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terhadap instruksi-instruksi yang bersifat “sensitif” terhadap IOPL, yaitu: IN (input dari port), 

OUT (output ke port), INS (input string dari port), OUTS (output string ke port), CLI (clear 

interrupt-enable flag) dan STI (set interrupt-enable flag). Suatu program harus memiliki 

kewenangan yang memadai untuk dapat melakukan instruksi-instruksi tersebut. 

2.3. Pemrograman Windows 95 

Pemrograman pada Windows 95 didasarkan pada konsep multitasking yang berjalan pada 

lingkungan datar (flat) 32 bit protected mode 803866.Karena memungkinkan banyak program 

untuk jalan secara bersamaan, aplikasi pada Windows 95 bekerja menurut kendali pesan 

(message driven). Suatu aplikasi secara aktif memonitor pesan-pesan yang disampaikan padanya 

dan memprosesnya sesuai hasil yang diinginkan. 

Dalam konsep multitasking dikenal istilah process dan thread. Process adalah sebuah 

aplikasi berjalan yang terdiri dari ruang alamat virtual privat, kode, data, dan sumber daya 

sistem operasi lainnya. Thread adalah satuan dasar alokasi waktu CPU oleh sistem operasi. 

Sebuah proses dapat terdiri dari satu atau lebih thread. Masing-masing thread tersebut berbagi 

ruang dan sumber daya sistem dengan proses induknya. Penggunaan banyak thread oleh suatu 

aplikasi dapat meningkatkan laju keluaran dan respon serta membantu pemrosesan latar 

belakang. 

 Windows 95 menggunakan mekanisme preemptive multitasking, yaitu pembagian waktu 

CPU secara terjadwal dan terkendali sistem. Mekanisme ini berbeda dengan multitasking pada 

Windows 3.x yang menggunakan cooperative multitasking, yaitu pembagian waktu CPU 

berdasarkan kerjasama antar program. Dengan preemptive multitasking maka jalannya suatu 

                                                                                                                                                                                                 
5 Intel Corporation, “Intel 80386 Programmer’s Reference Manual”, 1987, Bab 8 
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thread sudah terjadwal, di mana bila thread tersebut selesai dieksekusi atau waktu eksekusinya 

habis, maka sistem operasi akan mengalihkannya pada thread yang lain. Dengan mekanisme ini 

maka kegagalan suatu program tidak serta merta menggagalkan keseluruhan sistem. 

 
 

Gambar 2-8. Mekanisme preemptive multitasking 

Untuk penggunaan sumber daya sistem operasi Win95 menyediakan seperangkat antar 

muka (API) yang dapat digunakan oleh aplikasi. Mekanisme pemanggilan API ini dilakukan 

sebagaimana pemanggilan sub fungsi pada bahasa tingkat tinggi. Dengan pengalamatan linear 

32 bit maka suatu aplikasi dan fungsi-fungsi sistem operasi yang dibutuhkannya berada pada 

ruang alamat virtual sebesar 4 GB. Pemanggilan prosedur/fungsi baik yang berasal dari program 

sendiri ataupun sistem operasi menggunakan mekanisme yang serupa. Hal ini membantu baik 

dalam pembuatan maupun efisiensi program. 

                                                                                                                                                                                                 
6 “Win32 Programmer’s Reference”, Microsoft Corp, Bab 2 
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Call CreateWindow(P1, P2) 
  push p1 
  push p2 
  call CreateWindow 
if Hdl=0 then goto ABC 
  cmp ax,10 
  je abc 

CreateWindow 
   Windows 95 
 

 
Gambar 2-9. Pemanggilan fungsi  pada Windows 95 

Windows 95 memberikan fasilitas dalam module-module pendukung program, yang 

dikenal dengan nama Dynamic Linking Library (DLL). DLL ini berisi sub rutin program yang 

telah dikompilasi dan siap dipanggil oleh program. Penggabungan antara program dan DLL ini 

dilakukan oleh Windows 95 pada saat pemuatan program, ataupun secara dinamis atas 

permintaan program. Penggunaan DLL ini sangat umum dalam program-program yang jalan di 

Windows 95. Setiap sub sistem program dapat dibuat dalam masing-masing DLL dan dapat 

digunakan oleh program yang membutuhkannya. Setiap program yang ingin menggunakan 

suatu fungsi dari DLL hanya perlu mengetahui antar muka fungsi tersebut (misal nama/nomor 

fungsi dan parameter input/outputnya). Untuk kebutuhan ini maka biasanya untuk penggunaan 

suatu DLL disertai dokumentasi API DLL tersebut. Sistem Windows 95 pun terdiri dari banyak 

sub sistem, yang masing-masing sub sistem berupa suatu DLL. 

Perluasan sistem dalam Windows 95 relatif lebih mudah karena sifatnya yang modular. 

Komponen-komponen pada Windows 95 dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kernel sistem, 

(VMM32.VXD), driver-driver (VxD) dan modul-modul sistem (DLL). Untuk mengganti atau 

menambah suatu perangkat cukup dengan mengganti/menambah VxD untuk perangkat tersebut. 
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Untuk mengganti atau menambah modul-modul sistem cukup dengan mengganti/menambah 

DLL untuk modul-modul tersebut. 

2.4. Program Yang Jalan Pada Windows 95 

Walaupun Windows 95 banyak menawarkan sesuatu yang baru, masalah kompabilitas 

dengan program-program terdahulu perlu dijaga. Sistem yang baru tidak serta merta menjadikan 

program yang lama usang, tapi tetap mampu dipakai walau ada beberapa perkecualian. Berikut 

program-program yang dapat dijalankan pada Windows 95: 

Program berbasis DOS, 

Program-program berbasis DOS masih tetap jalan seperti biasa sebagaimana ia dijalankan 

pada DOS normal. Untuk ini dikenal istilah ‘Dos Box’ yang artinya alokasi tempat bagi aplikasi 

DOS. Program DOS dijalankan pada modus Virtual 8086 (V86), yaitu protected mode tetapi 

dengan pengalamatan memori serupa dengan real mode7. Alokasi memori dipetakan dalam 

daerah 1 MB, selain juga disediakan fungsi-fungsi manajemen memori, seperti: XMS, EMS, dan 

DPMI. Seluruh operasi yang dilakukan dalam V86 ini berada pada ring 3 (terendah/non 

privileged). 

Pada modus V86 ini OS tetap aktif pada latar belakang, menerjemahkan fungsi-fungsi 

DOS kepada masing-masing device yang tersedia. Sistem operasi mengontrol penuh aktivitas 

program DOS, sehingga bila terdapat operasi-operasi yang tidak semestinya hal itu dapat 

dicegah. Karena manajemen device dan optimasi sistem yang baik, program DOS yang 

dijalankan dibawah Win95 dapat berjalan lebih cepat dibanding ia dijalankan pada DOS yang 

normal. Pada latar belakang OS juga bisa membagi pembagian waktu prosesor bagi tugas-tugas 

                                                           
7 OP CIT7  ,hal 20 
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lain yang membutuhkan. 

Pada V86 mekanisme interrupt tidak lagi melalui tabel interrupt seperti halnya mode real 

x86, tetapi menggunakan suatu tabel tersendiri, yaitu melalui IDT (Interrupt Descriptor 

Table)8. Table interrupt ini hanya dapat dimodifikasi dengan bantuan sistem operasi. 

Program Windows 16 bit, 

Win95 menyediakan kompatibilitas agar program Win16 tetap dapat dijalankan.  Untuk 

itu memang diperlukan transisi parameter dari basis 32-bit ke 16-bit dan sebaliknya (Microsoft 

menggunakan istilah thunking). Win95 sendiri selalu menyediakan versi 16-bit dari fungsi-

fungsi yang disediakan (biasanya dalam modul/unit tersendiri). Beberapa unit hanya pengalih 

dari parameter 16-bit ke 32-bit, sedangkan proses aslinya tetap berbasis 32-bit. Dengan thunking 

tersebut antara program berbasis 16-bit dan 32-bit dapat saling bekerja sama. 

Pada program Win16 ini masih menerapkan wilayah virtual yang saling berbagi (shared), 

yaitu pada alamat 80000000h s/d BFFFFFFFh9. Tiap aplikasi Win16 dijalankan sebagai satu 

proses eksekusi tunggal di mesin virtual. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa program 

Win16 menerapkan model cooperative multitasking. 

Pada bentuk pengalamatan Segment:Offset Win16 (16:16), maksimal offset adalah 64 Kb. 

Karena itu aplikasi Win16 biasa dipecah menjadi banyak segment (segmented), yang masing-

masing memiliki atribut berbeda. Meski Win95 berintikan kode program 32 bit, namun dengan 

keluwesan prosesor 386+, bukan masalah berarti untuk berganti-ganti basis antara 16-bit dan 

32-bit.  

                                                           
8 OP CIT10, hal 557 
9 Soft-ICE/W Reference Guide v1.1, Nu-Mega Technologies, 1992, Bab 3 
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Program Windows 32 bit, 

Pada program berbasis 32 bit ini seluruh pengalamatan dan parameter program 

sepenuhnya 32-bit, sehingga dapat berjalan optimal sesuai konvensi Win95.  Tiap-tiap proses 

eksekusi (thread) memiliki salinan batas wilayah virtual, yaitu pada alamat 04000000h s/d 

7FFFFFFFh, sehingga benar-benar terlindung antara satu dengan yang lain10. Tambahan yang 

nyata bahwa aplikasi 32-bit berjalan secara pre-emptive multitasking membuat kestabilan yang 

lebih terjamin. 

 

 
 

Gambar 2-10. Komponen-komponen sistem Windows 95 

 

                                                           
10 OP CIT14, Bab 3 
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