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PEMBELAJARAN 

DISK OPERATION SISTEM 

( DOS ) 

 

OLEH :  

HASANUDDIN SIRAIT 

http://www.hsirait.co.cc 
email:hsirait@telkom.net 

email:hmpsirait@yahoo.com 
 

 
Sasaran : 
 Pengguna komputer mengetahui dasar dari pada 

terjadinya GUI. 
 
Tujuan : 
 Pedoman untuk membentuk suatu instruksi yang dapat 

diaplikasikan kedalam suatu bahasa merograman tertentu 
 
 

A. PENDAHULUAN 

Era perkembangan teknologi GUI Windows saat ini membuat 

pengguna teknologi komputer semakin dengan mudah menggunakannya 

dengan instruksi dan command yang lebih mudah, sehingga dasar dari 

command/instruksi tersebut sering dilupakan dan tidak perlu untuk diketahui. 

Namun pada dasarnya semua instruksi yang ada di GUI sudah diramu dalam 

suatu prosedur instruksi yang terdiri dari instruksi DOS, sehingga 

penggunaannya semakin mudah yang disebut dengan user friendly.  

Contoh : yang akurat adalah, jika kita menggunakan windows, apabila 
membuat suatu folder pada media penyimpanan “Harddisk” cukup 
dengan membuka media penyimapanan tersebut dan di ikuti klik 
kanan pada root tersebut dan pilih new-folder maka langsung 
terbentuk newfolder(folder baru). Kemudian klik new folder tersebut 
langsung ganti nama foldernya sesuai dengan keinginan kita, folder 
tersebut dikategorikan dengan Sub Direktory. 
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Teknologi user friendly tersebut diciptakan seiring dengan 

perkembangan informasi yang dituntut semakin cepat. Termasuk dalam 

perkembangan bahasa pemrograman yang sudah menjadi pemrograman 

object oriented (OOP) dengan arti setiap modul yang ada dalam 

display/tampilan yang kita inginkan sudah dalam bentuk procedure/function. 

Procedure dalam bahasa pemrograman adalah kumpulan dari instruksi 

untuk dapat memproses modul tampilan yang kita inginkan, sedangkan 

Function adalah kumpulan dari suatu instruksi untuk dapat menggunakan 

suatu fasilitas keyboard atau fasilitas hardware dengan cepat, sehingga baik 

procedure dan faction dapat di panggil/digunakan setiap kali kita akan 

menginginkannya dari procedure/function  lain atau juga dari main program. 

Contoh  Procedure  : 
  Nama procedure  : umur 
  Tujuan procedure  : menjari jumlah umur 
  Variabel input : tgl_lahir 
  Variabel output : umur 
  Contoh : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Function  / Fungsi : 
Contoh   
 

 

 

 

  

F1  : help(); � suatu prosedure menampilkan batuan 
F2 : Edit(): � suatu procedure menampilkan & UpDate 
F3 : Delete(); � suatu procedure penghapusan & UpDate 
F4 : Display() � suatu procedure penampilkan 
dll 

Var  
Tgl_lahir : date(); 

main 
Input  “Tanggal Lahir = ”+tgl_lahir; 
Print  “Umur   = ”+umur(tgl_lahir);   

end; 
Procedure umur (var lahir : date()); 

lahir = tgl_lahir – now(); 
end; 
end. 
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Atas dasar tersebut tidak salah kan kita mengetahui dasar latar 

belakang dari terjadinya instruksi dari DOS?  

Dalam pembahasan ini saya sengaja akan membahas DOS dalam 

aplikasi serta fungsi dan tujuannya dalam pembelajaran, sehingga kita 

mengetahuinya dengan baik pula, dengan tujuan kita bukan hanya memakai 

tapi harus dapat menciptakan lebih luas lagi dengan penerapan yang lebih 

sempurna, Jadi kita bukan berjalan mundur tetapi hanya mengetahui latar 

belakang kejadiannya, Ok Brow......? 

 

B. DOS (Disk Operation System) 

Sebelum kita membahas DOS terlebih dahulu kita mengetahui 

perangkat=ware/tool dalam sistem informasi seperti Brainware (perangkat 

otak), Software (perangkat lunak), Hardware (perangkat keras), sehingga 

siklusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

- Brainware 

Brainware adalah perangkat otak=brain, dikatakan perangkat otak karena 

hardware tidak dapat bekerja jika perangkat otak tidak ada, dengan kata 

lain manusia-lah adalah yang menjadi otak dari hardware, dikarenakan 

manusia yang dapat menginstruksikan hardware untuk melakukan segala 

keinginan manusia. Seperti dalam tubuh manusia otak menjadi pusat 

instruksi, sehingga jika otak menyuruh tangan bekerja, maka disalurkan 

melalui syaraf otak ke syaraf tangan. Dengan demikian brainware 

informasi berada pada manusia.  

 

Brainware Hardware 

Software 

Informasi 

Data 

User 
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- Software 

Software adalah perangkat lunak, dikatakan software di karenakan 

manusia membangun suatu program yang tersusun dari beberapa 

instruksi sesuai dengan kegunaan peralatan yang akan menjadi object 

dari software tersebut, dalam hal ini yang menjadi object dari sotware 

tersebut adalah komputer. 

Software dibagi atas 2 yaitu :  

1. Software Internal disebut dengan intepreter 

Software internal dirancang manusia dan langsung di download ke 

dalam Chip/IC (Ingrated Circuit) sebagai memori, sehingga Chip/IC 

tersebut berfungsi sebagai mana tujuan dari software yang di 

download tersebut. Sehingga diantara piranti/modul yang ada pada 

hardware  yang terhubung tersebut dapat saling mengenal dan saling 

berinteraksi dengan baik. Hal ini tidak termasuk DOS.  

Jadi tanpa DOS pada dasarnya komputer sudah dapat digunakan, 

dikarenakan sudah dilengkapi software internal. Pembuktiannya 

adalah pada saat komputer kita on/hidupkan ada tampil tulisan di layar 

yang membaca BIOS (Basic Input Output System). Melalui software 

internal tersebut menginstruksikan media pembaca (drive/port input) 

untuk menjalankan software external, sehingga komputer dapat 

dipakai langsung secara maksimal (input, proses, penyimpanan, 

output). Jadi software internal diciptakan dari bahasa assembler 

original biner instruction (OBI), Jadi BIOS termasuk salah satu dari 

sistem operasi Internal. 

2. Sotware external disebut dengan DOS, Bahasa Pemrograman dan 

Paket Aplikasi . 

Software external dirancang manusia untuk dapat berinteraksi antara 

hardware dengan hardware. Software external merupakan hasil dari 

compiler dari suatu pemrograman Assembly kemudian menciptakan : 

Bahasa pemrograman tingkat tinggi (hight level) seperti Assembler 
compiler, Pascal Compiler, Fortran Compiler, Cobol 
Compiler, Paradox. 
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CPU 

 
Paket Aplikasi seperti : Lotus, Wordstar, Quatro, Excell, Wordstar, 

Power Point, dll yang dapat diaplikasikan 
langsung tanpa membuat suatu 
pemrograman khusus 

 
DOS seperti : CONFIG.SYS, BIOS.SYS, DIOS.SYS, BUFFER.SYS, 

COMMAND.COM, FDISK.SYS & EXE, SYS.EXE, 
ATTRIB.EXE (akan dibahas lebih lanjut). 

- Hardware 

Hardware adalah perangkat keras, dikatakan hardware dikarenakan 

peralatan ini merupakan benda mati(electronic), yang terdiri dari peralatan 

eketronic. Yang terdiri beberapa unit dalam satu kesatuan yang saling 

berinteraksi contohnya PC (Personal Computer) bentuk scemanya adalah 

sebagai berikut : 

- Schema PC : 

 

 

 

 

 

 

 

- Data 

Data adalah terdiri dari numerik, string, lambang, code, simbol yang 

bersumber dari suatu kejadian atau kegiatan nyata. 

Numerik  � Terdiri dari : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
String  � Terdiri dari : A-Z, a-z 
Lambang  � Terdiri dari : ⌠,⌂,∆,►,▲,▬,♥,♣,♠,◙,◘,□, dll 
Code  � Terdiri dari : ♀,☼,☻,☺,♂,fi,fl,۩,♫,♪, dll 
Simbol � Terdiri dari : Aritmatik, tanda baca 

Input 
 

Keyboard 
Mouse 

Light Pen 
Port Input 

CU ALU 

Main Memory  

Memory External 

Output 
 

Monitor 
Printer 

Port Output 
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- Informasi 

Informasi adalah hasil pengolahan dari data oleh CPU (Central 

Processing Unit) yang ditampilkan melalui media output, sehingga 

user/brainware dapat melihat langsung. 

 

Dari penjelasan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa DOS  (disk 

operating system) adalah suatu software disimpan dalam bentuk file yang 

diciptakan oleh brainware dengan tujuan agar hardware dengan user dapat 

saling berinteraksi yang disimpan dalam media storage, baik memori maupun 

disk. 

Yang termasuk DOS adalah : 

BIOS.SYS (Basic Input Output System ber extension SYS/System) 

File ini berfungsi untuk membaca BIOS Interpreter (Software internal) dari 

hardware yang terpakai, baik jenis, type, kapasitas dari hardware tersebut 

serta nama hardware tersebut, kemudian disimpan dalam buffer memory 

yang di share. Sifat dari file ini adalah hiden (tersembunyi). 

 

DIOS.SYS (Disk Input operationg System ber extension SYS/System) 

File ini berfungsi sebagai interface dengan DISK external seperti Floppy, 

Hardisk atau media penyimpanan lainnya, baik berupa disk maupun Chip 

external. Sifat dari file ini adalah hiden (tersembunyi). 

 

BUFFER.SYS 

File ini berfungsi sebagai penyedia buffer memory sesuai dengan memory 

share yang ada pada bios, juga berfungsi sebagai conversi HexaDecimal 

ke ASCII dan sebaliknya. Sifat dari file ini adalah hiden (tersembunyi). 

 

CONFIG.SYS (Configuration System yang ber extention SYS/System) 

File ini berfungsi sebagai manajemen dari sistem interface antara 

user/brainware dengan hardware. Manajemen yang dimaksud adalah 
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pengaturan sistem memory dari file-file yang terbuka), Sifat dari file ini 

adalah tidak hidden, sehingga brainware dapat merobah sesuai dengan 

fungsinya dan tujuannya. 

 

COMMAND.COM (sesuai dengan namanya ber extention Com/Command) 

File ini berfungsi sebagai interface intruksi (command) dari seluruh 

operasi yang ada dalam Sistem operasi sehingga user dapat dengan 

mudah melakukan instruksi (command) dalam bentuk ASCII, seperti 

operasi folder/sub directory, pemanggilan file tertentu dan instruksi DOS 

lainnya. Sifat dari file ini adalah tidak hiden. 

 

FDISK.EXE & EXE  (Fixed DISK ber ekstension EXE/Execution) 

File ini berfungsi sebagai pengatur media disk dalam format dan partisi 

tertentu, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh disk tersebut. Sifat 

dari file ini tidak hiden. 

 

FORMAT.EXE (sesuai dengan namanya ber ekstension EXE/Execution) 

File ini berfungsi sebagai pengatur alokasi ruang track dan sector pada 

disk, sehingga disk dapat dipakai dan dapat menyimpan file sesuai 

dengan kapasitas disk tersebut. File ini sama dengan sistem burning pada 

CD/Write. Sifat dari file ini tidak hiden sehingga dapat dilihat. Sehingga 

ruang pada disk tersebut dibentuk dalam FAT (Fixed Alocation Tabel atau 

NTFS/Norton Tecnology Fixed Disk)  

 

SYS.EXE 

File ini berfungsi sebagai pen-transfer file-file DOS yang ter hiden diatas 

serta COMMAND.COM kedalam suatu media penyimpanan tertentu, 

dengan persyaratan media tujuan tersebut telah di format. 

 

ATTRIB.EXE 
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File ini berfungsi untuk menetapkan status dari file seperti Hiden, aktif 

atau tidak,  read only atau tidak.  

Jadi sebagai skema dari pelaksanaan file ini dapat digambarkan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. INSTRUKSI DOS (DOS Instruction) 

Dalam DOS dikenal istilah : 

a. File  adalah media penyimpanan Text/Gambar/Voice dalam bentuk digital 

Cara pembuatan file secara singkat adalah:  

2. Klik � start 

3. pilih � run 

4. Ketik � CMD atau COMMAND 

5. Ketik : � CD\ 

6. Ketik : � copy con sirait.txt 

7. ketiik : � Nama saya adalah : GABRIEL SIRAIT <enter> 

8. Ketik : � Tempat Lahir saya adalah : JAKARTA <enter> 

9. Ketik : � Tanggal Lahir saya adalah : 12 Februari 2000 <enter> 

10. Tekan <CTRL> <Z> untuk keluar 

11. akan tampil C:\> 

12. Ketik : � TYPE sirait.txt  <enter> 

 

 

Internal 
Memory 

 Proses   
 bios.Sys 

  Proses 
  dios.sys 

Proses 
buffer.sys 

   Proses 
   config.sys 

 Proses   
 command.com 

Proses 
format.exe 

  Proses   
  sys.Exe 

  Proses  
  fdisk.exe 

 Display Hasil   
 Instruksi 



Panduan pembelajaran DOS 

 
                                                untuk kalangan sendiri 
                                                ©by Hasanuddin Sirait                         9 of 25 | Page 
                                               http://hsirait.co.cc email: hsirait@telkom.net  

13. Terlihat bahwa isi dari file tersebut yang diketik tadi : 

 

 

 

Lihat nama file tersebut dengan mengetik : DIR <enter> , dengan 

Instruksi diatas berarti anda sudah berhasil membuat suatu file text 

dengan nama sirait.txt, hal sama dengan anda melakukan fasilitas 

editor file edit dengan cara : 

1. Klik � start 
2. pilih � run 
3. Ketik � CMD atau COMMAND 
4. Ketik : � CD\ 
5. Ketik : � edit sirait.txt 
6. ketiik : � Nama saya adalah : GABRIEL SIRAIT <enter> 
7. Ketik : � Tempat Lahir saya adalah : JAKARTA <enter> 
8. Ketik : � Tanggal Lahir saya adalah : 12 Februari 2000 <enter> 
9. Tekan <Alt> <F> <S> untuk menyimpan 
10. Tekan <Alt> <F> <X> untuk keluar 
11. akan tampil C:\> 
12. Ketik : � TYPE sirait.txt  <enter> 

 

b. Nama file  contohnya : COMMAND 

Susunan dari pada terbentuknya file adalah : 

 

 

 

 

 

 

Nama saya adalah : GABRIEL SIRAIT 
Tempat Lahir saya adalah : JAKARTA 
Tanggal Lahir saya adalah : 12 Februari 2000 

 

Field Character 

Data 

Character 
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Jadi level struktur terbentuknya file adalah : 

 

c. Extention  contohnya : EXE, COM, BAT, dll  

Extention adalah ciri khas dari file tersebut dengan jumlah character 1-5 

character, dan biasanya secara umum adalah 3 character untuk FAT 8-32 

bit, dan dapat sampai dengan 5 character untuk NTFS 64 bit, extention 

memiliki layer tertentu sesuai dengan fungsinya : 

Layer 1 : File ber Extention SYS 

File ber extention SYS adalah file manajemen system sehingga 

jalannya operasional komputer dapat keberja dengan baik sesuai 

dengan fungsinya sebagai penataan system, file ini bekerja 

dengan sendirinya tanpa di diperintah, file ini biasanya di 

berlakukan sebagai driver/pengenal atau attribute suatu peralatan 

hardware, file ini juga dapat dilakukan suatu proses dari suatu 

program, sehingga program tersebut apabila sudah menjadi suatu 

system dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. contoh : 

 CONFIG.SYS file ini berfungsi secara otomatis aktif jika komputer 
kita boot, dan langsung mengidentifikasi hardware 
yang terpakai serta membentuk configurasi dari 
system yang ada. Seperti pemakaian memori, VGA, dll 

 BIOS.SYS file ini akan berfungsi untuk mengambil seluruh seting 
bios dalam hardware dan menempatkannya di buffer 
memory, agar file yang akan menggunakan atau 
mengetahui seting bios dalam computer dapat diambil 
dari buffer memory 

 DLL 
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Layer 2 : File ber Extention COM 

File ber extention COM adalah file yang dapat berdiri sendiri 

dalam melakukan sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan 

fungsinya, tanpa memanggil file lain sebagai library/kepustakaan 

untuk melengkapi jalannya sistem yang akan dilakukan, contoh : 

 DISCOPY.COM file ini berfungsi untuk meng-Copy antar disk 
 COMMAND.COM  file ini berfungsi menyediana instruksi DOS 
 TRACE.COM file ini berfungsi menampilkan root&sub direktori pada disk 
 DLL 
 

Layer 3 : File ber Extention EXE 

File ber extention EXE adalah file yang tidak dapat berdiri sendiri 

dalam melakukan sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan 

fungsinya, file ini memanggil file lain sebagai library/kepustakaan 

untuk melengkapi jalannya sistem yang akan dilakukan, contoh : 

 FORMAT.EXE memanggil sys.exe untuk mentransfer system, dll 
 EDIT.EXE memanggil file LIB  sebagai library dan OVR sebagai tampilan 
 DEFRAG.EXE memanggil file LIB, OVR dan file DLL untuk membantu 
 DLL 
 

Layer 4 : File ber Extention BAT 

File ber extention BAT adalah file manajemen yang dapat kita 

buat seketika, dan dapat dihapus/diroba sesuai dengan 

fungsinya, file ini tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan 

sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya, file ini akan 

memanggil file level 1 atau level 2 melengkapi jalannya sistem 

yang akan dilakukan, contoh : 

 AUTOEXEC.BAT file ini berfungsi secara otomatis aktif jika komputer 
kita boot, dan akan memanngil file WIN.EXE untuk 
menampilkan windows, dst 

 PLAY.BAT file ini akan memanggil WPlayer.EXE untuk 
menampilakan layarwindows player, dll 

 INSTALL.BAT  file ini akan memanggil file INSTALL.EXE dan 
ctrlpanel.exe melengkapi jalannya sistem istall yang 
akan dilakukan 

 DLL 
 

Layer 5 : File kepustakaan 

File kepustakaan ini beragam extention sesuai dengan fungsinya 
seperti : 
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LIB  untuk library instruksi,  
OVR untuk overlay/tampilan,  
BIN untuk converse biner,  
DLL untuk data link layer,  
BAK untuk backup/cadangan file,  
PIC untuk bentuk dari Picture suatu format data/gambar,  
GRP untuk file grafik dalam pemakaian GUI,  
FRM untuk form tampilan dari suatu pemrograman OOP, 
CAB untuk control access backup dan service file, 
Class untuk library file java, 
 

Layer 6 : File Result 

File result adalah file yang menjadi suatu hasil akhir dari suatu 
paket tertentu sesuai dengan fungsinya seperti : 
PDF  hasil dari acrobat reader,  
DAT hasil dari file data logic text Ascii,  
DBF hasil dari file data logic database xBase,  
MDB hasil dari file manajemen database access file,  
SQL hasil dari file manajemen database MySQL,  
dll 

 

Layer 7 : File Program 

File program adalah file yang menjadi suatu listing program dari 
editor program tertentu sesuai dengan fungsinya seperti : 
PRG  file program xBASE format logic data, text untuk DOS,  
COB file program COBOLdengan format logic text,  
JAVA file program JAVA dengan format logic text,  
C file program C/C++ dengan format logic text,  
BAS file program Basic/VB dengan format logic data,  
PHP file program Program Hiperlink Page format logic text, 
HTML file program HiperText MarkUp Language format logic text, 
ASP file program Active Server Page Page format logic text, 
 dll 
 

d. Pembatas nama file dengan extention  � “.” 

Dalam pemberian nam file harus menggunakan “.” Sebagai pembatas 

nama file dengan extention, sehingga dengan pembatas ini kita dapat 

menentukan extention yang akan dibuat sebagai cirri khas  dari file 

tersebut 
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e. Aritmatik  � +(tambah),  -(kurang), / (bagi), * (kali), ^ (pemangkatan) 

Pemakaian aritmatik tersebut tidak semuanya dipakai dalam 

instruksi/Command dari Dos, namun apabila melakukan suatu proses 

aritmatik maka hal ini dipentingkan : 

+ � untuk proses penjumlahan A= 3+2 
- � untuk proses pengurangan A= 3-2 
* � untuk proses perkalian  A= 3*2 
/ � untuk proses pembagian A= 3/2 
^ atau ** � untuk proses pemangkatan A= 3^2 atau A= 3**2 �32 

 

 Kriteria artimetik ini dapat diketahui adalah numeric, namun seperti tanda 

“+” dapat dilakukan terhadap text dengan tujuan bahwa text sebelumnya 

akan ditambahkan dengan text berikutnya : 

  A= “NAMA SAYA =”  
  B= “HASANUDDIN SIRAIT”  
  C= A+B    atau C = “NAMA SAYA = “+B   atau C=A+”Hasanuddin Sirait”  
  Cetak C 
   
  Hasilnya adalah :  
  NAMA SAYA = HASANUDDIN SIRAIT 
 

f. Root Directory  � adalah direktory utama 

Root directory adalah direktori utama dalam suatu media penyimpanan 

(storage), berarti directory utama harus mempunyai prompt C:\> atau B:\>  

atau A:\> 

 

g. Sub Direktori  � adalah bagain dari direktory utama 

Sub direktori adalah merupakan penambahan ruang di dalam suatu media 

storage tanpa bertambahnya kapasitas suatu media tersebut, Sub 

direktori diperlukan karena dalam pengalokasian jenis, fungsi, dan kriteria 

dari suatu file tertentu, sehingga apabila mencari suatu file maka dengan 

sendirinya kita langsung mencari ke sub direktory tersebut sesuai dengan 

ciri, jenis, fungsi dan kriteria file tersebut. Bentuk fisik dari sub direktory 

tersebut dApat di lihat dalam sebuah rumah memiliki beberapa kamar 

(room) dan room tersebutlah yang menjadi sub direktory dan di luar room 
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tersebutlah menjadi root karena menjadi utama termasuk lorong-

lorongnya. 

Sub direktory diperlukan karena dalam penulisan suatu nama file dalam 

satu direktory tidak boleh sama, sehingga apabila sama maka isi file yang 

lama di hapus diganti dengan file yang baru (tumpuk hapus). 

 

Ilustrasi Penjelasan : 

1. Adalah root  direktory  yang tidak memiliki kamar/room  
2.  Adalah ruang tidur_anak  atau sub direktori tidur_anak  
7.  Adalah ruangan kamar mandi  disebut dengan sub-sub direktory dan 

menjadi sub direktory dari tidur_anak  tersebut. 
3.  Adalah ruang mama_papa  atau sub direktori mama_papa  
6.  Adalah ruangan kamar_mandi_mama_papa  disebut dengan sub-sub 

direktory dan menjadi sub direktory dari mama_papa  tersebut. 
5.  Adalah ruang  mandi_umum  atau sub direktori mandi_umum  
8,9. Adalah ruangan kamar WC1 (8) dan WC2  (9) disebut sub-sub 

direktory 1 & 2 dan menjadi sub direktory dari mandi_umum . 
4.  Adalah ruang dapur  atau sub direktori dapur 
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h. Sub-Sub Direktori  � adalah bagian dari sub direktory, dst 

Sub-Sub directory adalah ruang yang ada dalam sebuah ruang tertentu 

sehingga lapis 2 dari ruang ini merupakan bagian dari ruang sebelumnya. 

Kegunaan dari pada sub-sub directory tersebut adalah pembagian  ruang 

jika memiliki sub lagi dan seterusnya (gambar seperti point g diatas). 

i. Back 1 sub directory  � .. (dua titik) 

Back 1 sub direktori adalah mundur s direktori, dengan arti change back 

Instruksi yang di dilakukan adalah : 

Posisi awal pada  : sub-sub direktori (6)   
  � c:\mama_papa\kamar_mandi_mama_papa\> 

Pindah   : mundur 1 direktori 
     � c:\mama_papa\kamar_mandi_mama_papa\>cd .. 
Posisi akhir  : Sub direktori (3) 
     � c:\mama_papa\ > 
 

j. Pembatas Direktori ���� Back Slash (\) atau slash terbalik 

Untuk melihat batas direktori seperti point i diatas adalah tanda BackSlash 

 

k. Change Direktori  � CD 

Masuk dan keluar dari dan ke direktori tertentu harus menggunakan CD 

(Change Direktori) 

Contoh : 

 Posisi sebelumnya  : pada direktori (4) 
      � C:\dapur\> 
 Masuk ke   : Direktori (8) 
      � C:\dapur\>CD\mandi_umum\WC1  <enter> 
 Posisi Akhir di  : Direktori (8) 
      � C:\mandi_umum\WC1> 
 

l. Hapus Direktori  (Remak Directory)� RD 

Penghapusan suatu direktori memiliki persyaratan secara umum dalam 

dos, yaitu :  

1. Tidak ada file pada sub direktori tersebut 
2. Tidak ada sub direktori lain di sub direktory tersebut 
3. Tidak sedang dipakai direktori tersebut 
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Cara untuk menghapus direktori tersebut adalah : 
 Posisi Awal  : Direktori (9) 
      � C:\mandi_umum\WC2> 
 Hapus direktori  : Direktori (9) 
      � C:\mandi_umum\WC2> 
 Instruksi   : � C:\mandi_umum\WC2>DEL  *.* 

        � C:\mandi_umum\WC2>CD  ..  <enter> 
      � C:\mandi_umum\> RD WC2 <enter> 
 Posisi akhir  : Direktori (5) 
      � C:\mandi_umum\> 

Lakukan instruksi DIR untuk membuktikan, bahwa sub direktori (9) telah 

terhapus. 

 

m. Membuat Direktori  (Make Directory) � MD 

Membuat direktori memiliki persyaratan secara umum dalam dos, yaitu :  

1. Nama sub direktori yang sama belum ada pada direktori tersebut. 
2. Harus posisi awal pada direktory diatasnya 

 
Cara untuk membuat direktori tersebut adalah : 
 Posisi Awal  : Direktori (8) 
      � C:\mandi_umum\WC1> 
 Buat sub direktori  : Sub Direktori (9) terletak pada direktori (5) 
      � C:\mandi_umum\ WC1> 
 Instruksi   : � C:\mandi_umum\ WC1>CD  .. <enter> 

        � C:\mandi_umum\>MD  WC2  <enter> 
 Posisi akhir  : Direktori (5) 
      � C:\mandi_umum\> 

Lakukan instruksi DIR untuk membuktikan, bahwa Sub-direktori WC2 

telah ada pada direktori  mandi_umum. 

 

n. Sejumlah karakter  diabaikan sebanyak ”?” (tanda tanya) 

Instruksi ini dipakai pada menampilkan sejumlah file dan penghapusan 

sejumlah file yang ada serta pengCopyan, penggantian nama file atau 

extention. 
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Contoh : Menampilkan semua file jika huruf kedua nama file ”w” 

 

Contoh : Menampilkan semua file jika huruf kedua extention file ”X” 

  

Contoh : penggabungan kedua contoh diatas, yaitu semua kuruf kedua 

dari nama file “W” dan file jika huruf kedua extention file ”X” 

File yang 
ditampilkan 

Instruksi 

File yang 
ditampilkan 

Instruksi 
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Hal tersebut juga dapat dilakukan untuk penghapusan, dan tergantung 

dari banyaknya “?” yang di gunakan sesuai tujuan. 

 

o. Semua  � dilambangkan dengan “*” (bintang) 

Tanda semua dapat di gunakan pada proses menampilkan file dan atau 

penghapusan file, lihat contoh diatas. 

 

p. Menduplikatkan file  � COPY 

Proses COPy adalah menduplikatkan atau memperbanyak file yang akan 

disimpan dekalam fomder atau media penyimpanan lain. 

Contoh : 

 MengCOPY semua file yang berExtention EXE ke Drive G 

           

 Instruksi ? dan * dapat dipakai dalam peng-Copyan sesuai dengan 

tujuan yang dimaksud 

 

 

File yang 
ditampilka
n 

Instruksi 

Instruksi 

File yang tercopy 
10 semua yang ber 
Extention EXE 
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q. Melihat daftar file  � DIR 

Untuk menampilkan daftar file yang ada dalam media penyimpanan kita 

dapat menggunakan DIR. 

Jika dilakukan : DIR/W maka tampilan secara horizontal/melebar 

 

Jika dilakukan : DIR/P maka tampilan secara vertikal/page 

 

Jika dilakukan DIR/S maka seluruh file yang ada dalam Drive aktifakan 

ditampilkan berikut yang ada dalam sub  direktori. Jika dalam UNIX/LINUX  

adalah LS, Gunakan lambang “?” dan “*” point n diatas. 

Jika langsung menyimpan tampilan tersebut kedalam file tambahkan 

dengan instu >namafile, contoh 

Ketik : � DIR/P >daftar.txt 
Ketik :� edit daftar.txt 

Hasil pada daftar.txt berisi hasil instruksi dir/p : 
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r. Menghapus file  � DEL atau ERASE 

Untuk menghapus file dalam media penyimpanan dapat menggunakan 

DEL. Lihat contoh point n  diatas ganti DIR menjadi Instruksi DEL. 

Persyaratannya adalah : 

� File tersebut tidak sedang dibuka (aktif)/dipakai oleh sistem lain 
 

s. Mengganti nama file  � REN atau RENAME 

Mengganti nama file dalam pemberian nama file dapat dilakukan, tetapi 

diharapkan jangan merobah extentionnya karena jika merobah extention 

maka akan merobah status dan ciri khas file tersebut, sehingga fungsinya 

tidak sesuai dengan object file tersebut, Persyaratan dari instruksi rename 

yaitu : 

� File tersebut tidak sedang dibuka(aktif)/dipakai oleh sistem lain 
 

Cara merobahnya dengan cara :  

1. Meng-Edit melalui editor file bersangkutan, kemudian save as 

(simpan dengan nama file lain). Hal dilakukan waktu lama karena 

membuka lebih dahulu edit dari file atau source  file tersebut 

tersebut, tetapi lebih akurat karena jika ada file lain yang 

ketergantungan dengan nama file tersebut dapat diperbaiki. 

2. Langsung melalui DOS, dengan instruksi : 

File sebelumnya  : sirait.dat  
File akhir  : hasanuddin.dat  
Instruksi  : REN  sirait.dat    hasanuddin.dat    <enter> 
Untuk lebih luas dapat menggunakan point n  dan point o  diatas, 

untuk melihat sebagai pembuktian lakukan instruksi DIR <enter>. 

 

t. Mengaktifkan Tampilan Text  � ECHO ON 

Instruksi Echo adalah untuk menampilkan suatu text/data, hal sama 

dengan dengan fungsinya pada pemrograman WEB PHP. Instruksi ECHO 

ON adalah mengaktifkan penampilan  step instruksi setelah ECHO ON 

Contoh : 

Buat suatu file extention BAT� lihat.bat 
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Langkah : 

� Ketik : COPY CON lihat.bat <enter>  
� Ketik : ECHO ON  <enter>  
� Ketik : DIR/W    <enter>  
� Ketik : DIR/P <enter>  
� Ketik : ECHO NAMA SAYA HASANUDDIN SIRAIT <enter>  
� Ketik : ECHO ALAMAT SAYA MANADO  <enter>  
� Tekan : <CTRL <Z> <enter> 
� Ketik : lihat <enter> 

     

 

u. Tidak menampilkan Instruksi � ECHO OFF 

Instruksi Echo adalah menampilkan suatu text/data, hal sama dengan 

dengan fungsinya pada pemrograman WEB PHP. Instruksi ECHO OFF 

adalah tidak menampilkan instruksi dan hanya menampilkan hasil dari 

pada echo atau instruksi yang ada dalam file tersebut, sebagai contoh 

lakukan langkah point t  diatas dan ganti ECHO ON menjadi ECHO OFF. 

ditampilkan  
instruksi step 1 

� dir/w 

hasil dir/w secara 
horizontal 

ditampilkan  
instruksi step 3 dan 
hasil dibawahnya 

hasil dir/p 
secara vertical 

ditampilkan  
instruksi step 4 dan 
hasil dibawahnya 

ditampilkan  
instruksi step 2 

� dir/p 
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v. Melihat isi file  � TYPE ....<nama file>……. 

Untuk melihat isi dari file dapat dilakukan dengan TYPE 

Contoh : ketik : lihat.bat <enter> 

 

 

w. DATE  atau TIME � DATE atau TIME 

Date atau TIME adalah untuk tanggal dan Waktu sesuai dengan system, 

Tanggal dan waktu tersebut dapat dirobeh. 

 

 

 

 

 

 

 

Isi file 
lihat.ba
t 
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Contoh : Ketik � DATE 

  

jika dilakukan perobahan sesuai format bln:tgl/thn 

 

Contoh : Ketik � TIME 

   

jika dilakukan perobahan sesuai format jam:menit:detik.scound  

  

 

x. Attribute file drive ���� ATTRIB *.* 

ATTRIB adalah untuk mengetahui status file : 

System � S 
Hidden � H 
Read Only � R 
system matching atau tidak � /S 
folder  � /D 

Tgl 
sebelumnya 
Tgl 
sebelumnya 

Setelah dilakukan 
perobahan 
Setelah dilakukan 
perobahan 

Waktu 
sebelumnya 

Setelah dilakukan 
perobahan 
Setelah dilakukan 
perobahan 
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Untuk mengaktifkan status tersebut tambahkan � + untuk mengaktifkan, 

dan menon aktifkan status � - sebelum file yang yang akan di tetapkan 

statusnya : 

Contoh : menyembunyikan (hiden/H) file autoexec.bat 

   ���� ATTRIB +H atoexec.bat 

Buktikan dengan DIR, maka tidak tampil lagi file autoexec.bat 

Contoh : menampilkan kembali (non Hiden) file autoexec.bat 

   ���� ATTRIB -H atoexec.bat 

Buktikan dengan DIR, maka tampil kembali file autoexec.bat 

 

y. Agar file dalam directory tsb dapat dipakai  dari directory lain � PATH 

Contoh : 

1. Buat Filder LATIHAN  di root Drive C:\: � MD\latihan  
2. Pindahkan file lihat.bat tadi ke folder Latihan :  

� copy lihat.bat C:\latihan  <enter> 
3. Pindahkan aktive direktori ke D:\>   

� Ketik :  D:   <enter>   
� Ketik : PATH C:\latihan <enter> 
���� Jalankan file lihat.bat tersebut di root drive D:\> 

ketik : lihat   <enter> 
Maka akan terlihat hasil instruksi dari pada lihat.bat   
�  Instruksi DIR/W : menampilkan daftar file secara horizontal yang ada di 

driver D:\> 
�  Instruksi DIR/P : menampilkan daftar file secara vertical yang ada di 

driver D:\> 
�  Menampilkan hasil Echo NAMA SAYA HASANUDDIN SIRAIT  
�  Menampilkan hasil Echo ALAMAT SAYA MANADO 
 

File yang ada 

Status dari file 
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Jika lebih dari satu direktori yang akan kita aktifkan foldernya maka 

tambahkan dengan ”;” (titik koma): 

Contoh :  PATH C:\LATIHAN;C:\WINDOWS\SYSTEM;C:\SIRAIT  

Yang aktif adalah direktori latihan di root drive C dan sub 
direktori system pada direktori windows di dreive C serta 
direktori sirait di drive C. 
 

z. Menetapkan Nilai dari suatu variable ���� SET  

Instruksi set adalah menyimpan kedalam memori internal suatu nilai 

kedalam variabel tertentu : 

Contoh 

� ketik : SET A=NAMA SAYA  
� ketik : SET B=HASANUDDIN SIRAIT  
 

æ. Mencetak suatu file ke printer : PRINT  

Untuk mencetak suatu file ke dalam printer dapat di lakukan dengan 

instruksi PRINT. 

Contoh 1: 

 File yang akan di cetak  : lihat.bat 
 Instruksi    : PRINT lihat.bat 
Contoh 2: 

 File yang akan di cetak  : lihat.bat 
 Instruksi    : TYPE lihat.bat >PRN 

 

SELAMAT MENCOBA....! 

Kupersembahkan untuk ketiga anakku : Gabriel, Gilbert, Gustav 

Dengan senang hati, Panduan ini dapat dibuat sebagai materi pembelajaran untuk dasar 
Pengetahuan Ilmu Komputer. 

”KITA BUKAN HANYA MEMAKAI TETAPI DAPAT MEMBENTUK” 
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