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PERANGKAT LUNAK 

A. Pengertian Perangkat Lunak 

Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh 

komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang 

akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat 

menjalankan suatu perintah. 

Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa 

macam, yaitu software berbayar, software gratis atau free (Freeware, free software, shareware, adware). 

1. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil, setiap 

pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau 

membayar pada pihak yang mendistribusikannya. pengguna yang menggunakan software berbayar 

umumnya tidak diijinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa ijin ada 

penerbitnya. contoh software berbayar ini misalnya adalah sistem microsoft windows, microsoft 

office, adobe photoshop, dan lain-lain. 

2. Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis 

digunakan tanpa batasan waktu, berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar 

(misalnya setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan). Para 

pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis freeware “untuk disumbangkan 

kepada komunitas”, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai 

pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. Freeware juga 

didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis, tanpa biaya tambahan. Sebuah 

contoh utama adalah suite browser dan mail client dan Mozilla News, juga didistribusikan di 

bawah GPL (Free Software). 

3. Free Software lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis. Pada 

kenyataannya, namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak sumber terbuka 

(Open Source) dan di sanalah letak inti dari kebebasan: program-program di bawah GPL, sekali 

diperoleh dapat digunakan, disalin, dimodifikasi dan didistribusikan secara bebas. Jadi free 

software tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. Begitu 

keluar dari lisensi kita dapat menemukan berbagai cara untuk mendistribusikan perangkat 

lunak, termasuk freeware, shareware atau Adware. Klasifikasi ini mempengaruhi cara di mana 

program dipasarkan, dan independen dari lisensi perangkat lunak mana mereka berasal. 

Perbedaan yang nyata antara Free Software dan Freeware. Konflik muncul dalam arti kata free 

dalam bahasa Inggris, yang berarti keduanya bebas dan gratis. Oleh karena itu, dan seperti yang 

disebutkan sebelumnya, Free Software tidak perlu bebas, sama seperti Freeware tidak harus gratis. 

4. Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu. Shareware adalah program 

terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang 

terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan (misalnya 30 hari) . Dengan 
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demikian, memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan 

kemudian membeli versi lengkap dari program. Sebuah contoh yang sangat jelas dari tipe ini 

adalah perangkat lunak antivirus, perusahaan-perusahaan ini biasanya memudahkan pelepasan 

produk evaluasi yang hanya berlaku untuk jumlah hari tertentu. Setelah melewati maksimum, 

program akan berhenti bekerja dan Anda perlu membeli produk jika Anda ingin tetap 

menggunakannya. 

5. Kita juga dapat menemukan perangkat lunak bebas sepenuhnya, namun termasuk dalam program 

periklanan, distribusi jenis ini disebut Adware. Sebuah contoh yang jelas adalah program 

Messenger dari Microsoft yang memungkinkan penggunaan perangkat lunak bebas dalam 

pertukaran untuk masuk dengan cara iklan banner atau pop-up. 

B. Perkembangan Perangkat Lunak 

1. 300sm Sistem kode yang pertama 

Bangsa Yunani menggunakan signal obor untuk mengirimkan berita dari satu kota ke kota yang 

lain. Untuk masing-masing stasiun didirikan dua buah tembok setinggi 6 feet. Tiap-tiap tembok 

mempunyai 5 obor. Kombinasi obor yang ada di tembok pertama dengan yang ada di tembok ke dua 

membentuk suatu huruf. Misalnya dua buah obor dinyalakan pada tembok ke dua, menunjukkan 

huruf H. Tiap-tiap stasiun mempunyai tabel berbentuk matrik yang terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. 

Tembok disebelah kanan mewakili baris dan matrik dan tembok disebelah kiri mewakili kolom dari 

matrik. Perpotongan antara baris dan kolom membentuk kode huruf yang dimaksud. Sistem ini 

disebut dengan polybius telegraph. 

2. Penulis perangkat lunak yang pertama 

Ada Augusta (1815-1853) merupakan orang pertama yang menulis perangkat lunak pada 

Babbage’s Analytical Engine. Kemudian namanya diabadikan pada sebuah bahasa komputer yaitu 

Ada. Tahun 1983 Ada satunya bahasa komputer digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat perang, taktik dan sistem strategi pertahanan. 

3. Program mekanik yang pertama 

Wallace J. Eckert (1902-1971) menggabungkan beberapa mesin akuntansi kartu plong IBM yang 

berbeda. Untuk menjalankan mesin ini sebagai satu kesatuan, Wallace J. Eckert membuat suatu 

program mekanik yang mengontrolnya. 

4. Kutu yang pertama 

Sewaktu mengembangkan komputer Harvard Mark II, suatu relay ditemukan rusak. Didalam 

relay yang rusak, ditemukan adanya sebuah bug (kutu) yang telah terjepit mati. Mulai saat itu bila 

komputer tidak bekerja atau suatu program komputer mengalami kesalahan, para ahli mengatakan 

mereka sedang melakukan proses debugging (mencari kutu dalam istilahnya adalah mencari 

kesalahan. 
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C. Perangkat Lunak Sistem Operasi 

Perangkat lunak sistem operasi bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang sangat vital, karena 

jika tidak ada sistem operasi maka semua komponen komputer yang telah ada tidak akan berfungsi. 

Sistem operasi bertugas mengatur kerja komputer secara mendasar, seperti mengatur proses 

Input/Ouput atau proses I/O, mengaur memori internal dan eksternal, mengatur pengkodean, 

mengendalikan seluruh kerja perangkat-perangkat komputer sehingga menjembatani antara pengguna 

dengan komputer tersebut. Sistem operasi iPad secara sederhana hampir tidak jauh beda dengan laptop. 

Sistem operasi komputer yang pernah dan sedang beredar di pasaran antara lain: 

1. PC DOS dan MS DOS merupakan sistem operasi produk dari IBM Corp dan Microsoft Corp yang 

digunakan untuk komputer mikro. 

2. Sistem operasi UCSD p-system yang digunakan untuk menunjang UCSD Pascal. 

3. Sistem operasi UNIX yang dibentuk dari bahasa C yang diperkenankan untuk komputer jaringan 

khusus. UNIX diproduksi AT&T Bell Laboratory. Sistem operasi yang memiliki kemiripan dengan 

UNIX adalah XENIC produk dari Microsoft Corp. 

4. CCP/M-86 merupakan sistem operasi dengan fasilitas yang canggih karena pada sistem ini dapat 

dipakai password untuk setiap file, fasilitas window, dan kemampuan untuk menjalankan beberapa 

program secara bersamaan. 

5. Sistem operasi CP/M-86 yang merupakan perbaikan dari sistem operasi CP/M 80 yang dipakai 

pada komputer APPLE. 

6. Sistem operasi LINUX yang diproduksi untuk menunjang LINUX. 

7. Sistem operasi yang terkenal saat ini dan yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah sistem 

operasi buatan Microsoft, yaitu Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. 

8. Dan lain-lain ada juga, Macintosh Operating System (Mac OS), Ubuntu, dan OpenSUSE. 

 

Dan sistem operasi ponsel antara lain: 

1. Symbian; Sistem operasi yang populer di kalangan para pengguna handphone. Kebanyakan 

handphone nokia menggunakan symbian sebagai sistem operasi. Versinya antara lain S40, S60, S9 

2. Palm OS; Sistem operasi yang digunakan pada PDA keluaran PALM. 

3. Android; Sistem operasi untuk handphone yang akan diluncurkan Google. Android berbasis Linux 

sehingga termasuk open source. 

4. Sistem Operasi Windows Mobile; Windows Mobile adalah sistem operasi seluler yang ditawarkan 

oleh Microsoft. OS windows mobile biasanya hanya digunakan pada ponsel jenis PDA Phone yang 

harganya lumayan untuk kalangan ekonomi menengah kebawah, namun biasanya pengguna HP 

dengan OS ini hanya kalangan pebisnis yang ekonominya lumayan. Biasanya sebanding dengan 

harga 1 buah laptop, tergantung dari merk dan spesifikasinya. Windows Mobile dimulai dari :  

 Pocket PC 2000.  

 Pocket PC 2002.  



Akoepunyo… 4 Modul Teknologi Informasi dan Komunikasi - X  :: GAUL 

 

Windows Mobile 2003. Memiliki 4 edisi, yaitu : Windows Mobile 2003 for Pocket PC Premium 

Edition, Windows Mobile 2003 for Pocket PC Professional Edition, Windows Mobile 2003 for 

Smartphone, dan Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition.  

 Windows Mobile 2003 Second Edition (Windows Mobile 2003 SE).  

 Windows Mobile 5.  

 Windows Mobile 6, memiliki 3 versi, yaitu : Windows Mobile 6 Standard for Smartphone 

(phone without touchscreen), Windows Mobile 6 Professional for Pocket PC with phone 

functionality, dan Windows Mobile 6 Classic for Pocket PCs without cellular radio. Contoh: 

Eten Glofiish X650 menggunakan Windows Mobile 6.0 Profesional.  

 Versi terbaru yang sedang dikembangkan Microsoft adalah Photon, yang didasarkan pada 

Windows Embedded CE 6.0 dan diharapkan dapat mengintegrasikan versi smartphone dan 

Pocket PC.  

Keunggulan windows mobile adalah :  

 Sebagian besar teknologi IT (Information Technology) yang dipakai berbasis Windows, 

kecocokan dalam hal platform serta ekstensi yang mudah dengan software. Komputer 

dipandang bahwa Microsoft dianggap lebih ideal dibandingkan Symbian atau Linux.  

 Windows Mobile menawarkan berbagai fitur unggulan seperti Mobile Blog, GPS, menonton 

televisi, serta Mobile Database.  

Kelemahannyan adalah Windows Mobile bersifat tertutup sehingga sulit bagi software developer 

independen untuk menciptakan aplikasi-aplikasi baru. 

5. Sistem Operasi Java; OS Java biasanya diterapkan pada jenis yang telah polyponik namun kelas 

monoponik pun juga telah tersedia. Biasanya terdapat pada ponsel tipe lama, namun tipe baru 

sekalipun saat ini biasanya juga telah mendukung untuk fitur ini. Harga untuk ponsel jenis ini lebih 

terjangkau. Java sebagai middleware yang diperkenalkan pada ponsel, memberikan jawaban yang 

sangat memuaskan. Dengan adanya Java, seseorang dapat membuat aplikasi bermodalkan 

komputer dan sebuah aplikasi notepad. Sayangnya, kemampuan Java sebagai middleware 

mengakibatkan terbatasnya feature hardware ponsel yang dapat diakses oleh sebuah aplikasi 

berbasis Java.  

6. Sistem Operasi Linux; Linux adalah salah satu sistem operasi yang kerap digunakan oleh vendor 

Motorola. Baik dalam seri ROKR maupun seri PDA layar sentuh mereka. Namun keterbatasan 

dukungan fungsi aplikasi tambahan dan user interface yang kurang familiar menyebabkan sistem 

operasi ini timbul tenggelam dalam dunia ponsel.  

7. Sistem Operasi BlackBerry; Perusahan telekomunikasi asal Canada, Reserch in Motion (RIM), 

mengembangkan perangkat komunikasi bergerak. Awalnya produk mereka adalah memproduksi 

layanan penyeranta (Pager) dua arah, namun dalam perkembangannya perusahaan ini membuat 

terobosan baru dengan menciptakan pearangkat Blackberry yang terkenal dengan layanan push-

email, dan sekarang blackberry berubah menjadi smartphone yang memiliki berbagai fungsi 

seperti, GPS, internet mobile, serta dapat mengakses Wi-FI. RIM sebagai developer untuk sistem 

operasi blackberry telah mengeluarkan sistem operasi baru dengan salah satu aplikasi yang 
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tertanam didalamnya adalah Document to Go versi trial buatan DataViz, suatu aplikasi yang 

memiliki fungsi officeseperti Word to Go, Presenter to Go yang otomatis memiliki Sheet to Go 

sebagai aplikasi Spreadsheet.  

8. Sistem Operasi Maemo; Pernah dengar OS Maemo? Maemo adalah sebuah sistem operasi terbaru 

dari sebuah vendor besar Nokia yang digunakan oleh device terbatas Internet Tablet yaitu seri 

N770, N800, N810 dan N900. Sistem operasi ini lebih mengkhusus diperuntukkan bagi mereka 

yang lebih mengutamakan aktifitas internetan dan browsing ketimbang voice atau komunikasi. Tak 

heran dalam setiap rilis devicenya, Nokia selalu mengutamakan resolusi layar yang besar dan lebar 

lengkap dengan layar sentuh plus keypad QWERTY dalam bentuk slide.  

D. Perangkat Lunak Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman merupakan elemen yang menghubungkan antara user/brainware dengan 

komputer, saat ini sudah banyak dikenal bahasa pemrograman seperti FORTRAN, ASSEMBLY, BASIC, 

PASCAL, COBOL, C. Bahasa pemrograman ini disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan 

penggunaannya.  

1. FORTRAN, singkatan dari Formula Translator berfungsi untuk menangani aplikasi bidang 

matematikan dan perumusannya. Program Fortran merupakan bahasa tingkat tinggi (high level 

language) yang tidak bergantung pada mesin yang digunakan. 

2. ASSEMBLY, bahasa ini bertujuan untuk menangani aplikasi yang berhubungan secara langsung ke 

peralatan fisik. Bahasa assembly digunakan untuk mengidentifikasi mesin komputer dengan 

kecepatan sangat tinggi. Tetapi bahasa ini menjadi rumit dan sulit untuk dipelajari, karena harus 

dirancang sesuai dengan mesin komputer yang dipakai. 

3. BASIC, singkatan dari Beginner’s All Symbolic Interchange Code. Program ini bertujuan 

menangani aplikasi matematika, tetapi banyak juga digunakan pada aplikasi akuntansi, permainan, 

dll. Bahasa Basic sederhana sehingga mudah untuk dipahami. 

4. PASCAL, diambil dari nama metematikawan terkenal asal Perancis, Blaise Pascal. Bahasa ini 

memiliki keunggulan pada struktur data dan database. Pascal merupakan bahasa ALGOL. Pascal 

terdiri dari dua versi yaitu versi under DOS dan versi under Windows. 

5. COBOL, singkatan dari Common Business Oriented Language yang merupakan bahasa program 

untuk aplikasi bisnis, akuntansi dan perdagangan. 

6. Bahasa C, saat ini banyak bahasa berafiliasi dengan bahasa C, contohnya Norton Utility, SPSS, 

dBASE dan sebagainya. Saat ini bahasa-bahasa yang berafiliasi dengan bahasa C banyak 

digunakan pada bidang penelitian dan pengolahan data statistik. 

E. Perangkat Lunak Program Aplikasi  

Perangkat lunak program aplikasi untuk komputer sangat banyak tergantung dengan kegunaan 

dan fungsinya, disini akan dijelaskan beberapa perangkat lunak program aplikasi antara lain: 
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1. Aplikasi Office  

Perangkat lunak aplikasi perkantoran yang umum adalah pemroses kata, pemroses angka, 

pemroses presentasi. 

- Pemroses kata umum di gunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering di lakukan. 

Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin (jarak 

pinggir kertas), jenis huruf (font), pemroses kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata 

bahkan kalimat. Aplikasi  pemroses kata yang  banyak  digunakan misalnya Microsoft Word, 

Word  Star  for Windows, Word Perfect dan Star Writer, sedangkan beberapa aplikasi pengolah 

teks yang bersifat open source misalnya Open Writer, KWriter dan Abi Word. 

- Pemroses angka atau juga disebut pemroses tabel biasanya di gunakan untuk melakukan 

perhitungan yang menggunakan tabel (tabulasi). Fungsi standar yang di gunakan adalah 

penjumlahan di suatu range dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti 

pencarian nilai rata-rata, maksimal, minimal atau deviasi. Automasi pemrosesan dapat 

dilakukan dengan menggunakan macro, misalnya perhitungan bulanan. Aplikasi pemroses 

angka adalah misalnya Microsof Excel, Lotus 123. 

- Pemroses presentasi yang ada pada saat ini antara lain Microsoft PowerPoint dan Macromedia 

Freehand. Powerpoint merupakan paket program yang saat ini paling banyak digunakan karena 

cara mengoperasikannya sama dengan operasi pada MS. Word dan MS. Excel. 

2. Aplikasi Multimedia  

Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak dan beragam. Di katakan Multimedia karena selain 

penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses / menampilkan dalam bentuk yang lain yaitu 

gambar, suara (contoh winamp) dan film (contoh media player). 

Aplikasi Multimedia sangat berkaitan dengan format data yang di gunakan. Aplikasi Multimedia 

umumnya di pisahkan lagi menjadi aplikasi yang di gunakan untuk membuat, yang hanya di 

gunakan untuk menampilkan saja dan aplikasi pengaturan.  

Format-format digital multimedia di antaranya :  

- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) , format suara instrumen ini di perkenalkan pada 

tahun 1983 oleh perusahaan musik elektrik seperti Roland, Yamaha dan Korg. Format MIDI 

bersifat sangat kompak dengan ukurannya yang kecil, suara yang di hasilkan oleh MIDI dengan 

dukungan sound card yang memilik synthesizer (penghasil suara elektrik) sangatlah mirip 

dengan organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik.  

- MP3, format suara yang terkenal saat ini berbeda dengan MIDI yang hanya instrument, MP3 

merekam seluruh suara termasuk suara penyanyinya. Kualitas suara MP3 akan berbanding 

dengan ukuran penyimpannya. Kualitas yang banyak di gunakan untuk merekam musik adalah 

standar CD-ROM (44,2 KHz, 16 bit, stereo), sementara kualitas terendah adalah kualitas seperti 

telepon (5 KHz, 8 bit, mono).  

- MPEG (Moving Picture Experts Group), merupakan format yang di susun oleh ahli dari 

berbagai penjuru dunia untuk format multimedia.  
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- AVI (Audio Video Interleave), format AVI di buat oleh Microsoft dan mudah di pindah-

pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word atau PowerPoint  

- Quicktime, sama dengan AVI, Quicktime dapat digunakan baik di komputer berbasis Intel 

maupun Mac. Quicktime dapat menyaingin AVI di karenakan tingkat kompresinya yang lebih 

baik. Tingkat kompresi menentukan besar-kecilnya file yang akan menentukan pula besar-

kecilnya media penyimpanan, dan lebar jalur data yang dibutuhkan untuk transfer. 

3. Aplikasi Internet  

Perangkat lunak yang berhubungan dengan internet sangat berkaitan dengan aplikasi internet. 

Aplikasi Internet adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin 

dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia 

(server) atau sisi pengguna (client). Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak dari sisi 

pengguna yang umum di gunakan adalah :  

- HTTP (Hypertext Transfer protocol), merupakan aplikasi internet yang menampilkan baris 

kalimat, atau gambar, dengan beberapa kata yang di beri tanda garis bawah (hypertext). Dari 

hypertext ini, pengguna dapat melompat dari satu dokumen (page) ke dokumen lainnya. 

Perangkat lunak di sisi pengguna yang menjalankan http di kenal sebagai browser. Contoh 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape, dll. 

- E-mail (Electronic mail), merupakan aplikasi surat menyurat di internet. Setiap orang memiliki  

alamat e-mail, dan bisa saling bertukar dokumen satu sama lain. Contoh perangkat lunaknya 

adalah Outlook Express  

- Messenger, messenger digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih 

(conference), selain komunikasi melalui teks (message), juga bisa berupa suara (voice) maupun 

film (webcam). Contoh aplikasinya adalah MIRC, Yahoo Messenger, Skype, dll. 

 

Di dalam iPad, selain fitur umum seperti home screen, contact (kontak), kalender dan catatan 

terdapat juga sejumlah aplikasi-aplikasi seperti: 

1. Safari: merupakan penjelajah web yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai situs internet, 

seperti Google, Yahoo, Myspace, Flickr, Apple atau situs jejaring sosial seperti Friendster, Twitter, 

Facebook dan Plurk. 

2. Mail: merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat surat elektronik (email) 

dan fitur ini dapat bekerja dengan hampir semua provider terkemuka seperti Yahoo! Mail, Gmail, 

atau Windows Live Hotmail. 

3. iTunes: merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menjelajah dan mengunduh musik, 

tayangan televisi, video maupun podcasts melalui iTunes Store. Aplikasi iTunes yang ada di dalam 

iPad dapat disinkronisasikan dengan iTunes yang ada pada MacBook ataupun komputer yang 

dimiliki pengguna. 

4. iPod: merupakan aplikasi yang mampu mengorganisasi dan memutar musik, sama seperti yang 

terdapat pada produk Apple yang lain seperti iPod ataupun iPhone. 
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5. Photo: sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengorganisasi dan melihat foto. 

Pengguna tidak hanya bisa melihat foto berdasarkan tanggal dan acaranya, tetapi juga berdasarkan 

wajah ataupun tempat dimana foto tersebut diambil. Pengguna juga dapat mengsinkronisasikan 

foto ke dalam iPad dari Mac atau komputer melalui iTunes ataupun memindahkan foto dari kamera 

digital ke iPad melalui iPad camera connection kit. 

6. Video: aplikasi yang digunakan untuk menonton berbagai jenis video, mulai dari film dengan 

kualitas High Definition (HD), podcast, acara TV sampai musik video dimana saja walau 

pengguna sedang berada di dalam pesawat sekalipun. 

7. App-Store: digunakan untuk mengunduh aplikasi yang jumlahnya mencapai hampir 150.000. App 

Store menyediakan aplikasi untuk produk-produk buatan Apple dengan beragam kategori, mulai 

dari permainan, gaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Aplikasi yang terdapat di dalam App 

Store dapat diunduh secara gratis oleh pengguna namun ada juga yang dikenakan sejumlah biaya. 

8. Youtube: aplikasi ini dapat digunakan untuk memudahkan pengguna melihat berbagai macam jenis 

video yang ada dalam Youtube tanpa perlu mengakses situsnya. 

9. iBooks: sebuah aplikasi yang digunakan tidak hanya untuk membaca saja, tetapi juga menjelajah 

dan membeli buk-buku berformat digital (e-books) dari iBookstore. Aplikasi ini dapat diunduh di 

App Store secara gratis, namun sayangnya aplikasi ini baru tersedia di AS saja. 

10. iWork: aplikasi yang juga terdapat pada Mac, yang terdiri dari Keynote, Pages dan Numbers. 

Aplikasi ini dapat membantu pengguna membuat presentasi, dokumen, maupun spreadsheet. 

11. Maps: aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat peta dari atas dengan resolusi tinggi melalui 

pencitraan satelit. Selain melihat peta, pengguna juga bisa mencari lokasi tempat atau rute dari satu 

tempat ke tempat lain. 

F. Perangkat Lunak Utility 

Perangkat lunak utility  adalah perangkat lunak yang dipakai untuk menunjang kinerja komputer 

dan perawatan sistem operasi. Dengan perangkat lunak utility, pengguna komputer dapat melakukan 

perbaikan kinerja komputer. Sebagai contoh, komputer dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus 

untuk mencegah virus masuk ke sistem operasi. Namun untuk lebih menunjang efektivitas dan 

kemampuan antivirus melawan virus, sebaiknya database antivirus ini di-update secara teratur. 

Perangkat lunak antivirus diantaranya; AVG, Norton Antivirus, McAfee VirusScan, Symantec 

Antivirus dan lain sebagainya. 
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