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BAB V 
PENUTUP 

 
 

1. Kesimpulan 

Dari serangkain uji coba dan analisa yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

• Windows 95 adalah sistem operasi mandiri yang tidak bergantung terhadap fungsi-

fungsi DOS dalam proses kerjanya (ketika Windows 95 telah aktif). Tanpa 

menggunakan fungsi-fungsi DOS aplikasi-aplikasi pada Windows 95 tetap berjalan 

dengan normal. 

• Windows 95 dan DOS adalah dua sistem operasi yang sangat berbeda, terutama 

ditinjau dari lingkungan operasi dan cara kerja keduanya. Windows 95 menyediakan 

banyak fungsi untuk program-programnya, yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh 

fungsi-fungsi dalam DOS. 

• Sistem Windows 95 dalam kerjanya secara umum tidak membutuhkan fungsi-fungsi 

DOS 7.0. Bilapun terjadi pemanggilan fungsi DOS, hal ini untuk menjaga 

kompatibilitas dan sinkronisasi dengan sistem DOS 7.0. Dalam hal kompatibilitas ini 

termasuk masih dilakukannya proses boot menggunakan  DOS, untuk memuat driver-

driver / program-program real mode dan proses inisialisasi sistem. 

• Tetap masih adanya DOS pada paket Windows 95 semata-mata untuk kompatibilitas 

dan mempertahankan keberadaan aplikasi-aplikasi yang jalan pada DOS. Walaupun 

Windows 95 menyediakan DOS Box (shell DOS pada lingkungan Win95), tetapi tidak 

tertutup kemungkinan terdapat program-program yang tidak jalan dengan baik. Untuk 
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memecahkan masalah ini cukup dengan mengaktifkan program tersebut hanya dari 

mode DOS 7.0. 

• Windows 95 tidak saja secara minimal menggunakan fungsi-fungsi DOS, tetapi juga 

ikut memproses secara internal fungsi-fungsi DOS yang ada. Seperti pada beberapa 

operasi file yang tidak dilewatkan ke kernel DOS melainkan hanya diproses oleh 

Win95. Juga terdapat beberapa penambahan fungsi-fungsi DOS yang ada untuk lebih 

mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dari Win95. 

• Adalah mungkin untuk menghilangkan DOS sama sekali dari sistem operasi Windows, 

dengan resiko mengabaikan masalah kompatibilitas terhadap driver-driver maupun 

aplikasi-aplikasi yang jalan pada DOS. 

2. Saran 

• Keraguan tentang Windows 95 sebagai sistem operasi hendaknya dapat dihilangkan 

dengan melihat analisa dan kesimpulan di atas. 

• Walaupun pada prinsipnya tidak banyak berubah tetapi perlu pula diadakan pengujian 

yang serupa terhadap sistem operasi Windows berikutnya (seperti Windows 98). 
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