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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman teknologi juga terus berkembang dengan sangat pesat, 

pada era industry 4.0 hampir semua bidang sudah menggunakan kecanggihan teknologi 

komputer. Namun ternyata tidak semua orang paham tentang spesifikasi komputer yang 

mereka perlukan untuk menunjang keperluannya masing-masing, salah satu contohnya banyak 

dari kita yang masih bingung mana yang lebih bagus antara sistem operasi Windows, Linux, 

dan Mac OS. 

Sistem Operasi Komputer adalah perangkat lunak yang memiliki tugas untuk 

melakukan control dan manajemen perangkat keras, operasi dasar sistem, termasuk semua 

software yang ada pada komputer tersebut untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem 

operasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem operasi windows, karena 

sistem operasi tersbut hampir mendukung semua hardware PC atau laptop yang ada di pasaran, 

dan tergolong mudah untuk digunakan. Selain itu jika dibandingkan dengan sistem operasi Mac 

OS yang hanya mendukung hardware dari perusahaan mereka sendiri yaitu Apple Inc, sehingga 

Mac OS selalu dibandling dengan produk-produk Apple Inc. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman ini sekarang banyak masyarakat yang mulai menggunakan sistem 

operasi Mac OS dikarenakan desain dari hardware yang dibundling dengan Mac OS nya yang 

bagus terkesan modern, minimalis, dan keren tentunya. Selain dari desain hardware yang 

bagus, keawetan hardwarenya juga sangat baik, bahkan performance nya juga bisa dikatakan 

cukup bagus jika dibandingkan dengan PC atau laptop merek lain yang menggunakan 

windows. 

Macintosh atau biasa disingkat dengan kata Mac adalah salah satu sistem operasi 

komputer yang saat ini khusus digunakan pada produk-produk PC dan laptop keluaran 

perusahaan Apple Inc. Mac OS ini terkenal dengan efisiensinya dikarenakan dirancang khusus 

untuk berjalan pada hardware yang telah mereka rancang sendiri. Dan pada awal mula 

munculnya Mac OS yaitu pada 1984 perusahaan Apple Inc memperkenalkan sistem antarmuka 

grafis (GUI) pertama yang menjadi sebuah perkembangan revolusioner pada waktu itu dalam 

dunia personal komputer. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan 

Macintosh (Mac) Operating Sistem adalah sebagai berikut: 

1. Apa pengertian lengkap dari Mac OS itu sendiri? 

2. Bagaimana sejarah perkembangan teknologi Mac OS dari dulu sampai sekarang? 

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Mac OS? 

4. Berapa spesifikasi hardware minimal yang diperlukan untuk menjalankan Mac OS? 

5. Bagaimana cara untuk install ulang Mac OS? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah yang tertera diatas, Adapun tujuan pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengertian dari Mac OS tersebut. 

2. Mengetahui sejarah perkembangan Mac OS sampai sekarang. 

3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan Mac OS dibanding dengan sistem operasi 

lainnya. 

4. Mengetahui spesifikasi hardware yang diperlukan menjalankan Mac OS. 

5. Mengetahui cara install ulang Mac OS. 
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BAB II  

PEMBAHASAN 
 

A. Pengertian Mac OS 

Mac OS yaitu singkatan dari Macintosh atau dikenal dengan nama lain sebagai OS X, 

adalah sistem operasi komputer dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan 

didistribusikan pertama kali oleh Apple Inc pada personal komputer. Sistem operasi ini 

dirancang khusus untuk berjalan pada komputer Macintosh produk perusahaan Apple inc. Mac 

OS pertama kali diterbitkan untuk umum yaitu pada tahun 2001 dan populer dikalangan 

masyarakat menegah keatas. 

Karakter “X” pada namanya adalah nomor Romawi yang memiliki arti sepuluh, jadi 

versi ini adalah penerus sistem operasi sebelumnya yang digunakan Macintosh seperti versi 

Mac OS 08, dan Mac OS 09. Namun beberapa orang yang sudah familiar dengan sistem operasi 

Unix ketika mendengar nama “OS X” ini banyak yang salah faham mengartikan karakter “X” 

tersebut, dikarenakan karakteristik sistem operasi yang berbasis Unix biasanya menggunakan 

akhiran “X” sebagai namanya seperti IRIX, Linux, Minix, AIX, XENIX, ULTRIX dan lain-

lain. 

Selain Mac OS versi standar Apple Inc juga merilis Mac OS Server pada tahun 2001. 

Pada hakikatnya versi server ini hampir sama dengan versi standarnya, namun versi server 

dilengkapi dengan software untuk keperluan manajemen dan administrasi workgroup dalam 

komputer berskala besar. Beberapa contoh fitur tambahan pada versi server ini adalah software 

untuk menjalankan SMTP, SMB, LDAP, dan DNS dan selain itu lisensi pemakaiannya juga 

berbeda. 

B. Sejarah Perkembangan Mac OS 

Asal usul munculnya Mac OS yaitu berawal dari NeXT, salah satu perusahaan yang 

didirikan oleh Steve Jobs setelah resign dari Apple pada tahun 1985. Setelah itu 

dikembangkanlah sistem operasi NeXTSTEP dan kemudian dirilis pda tahun 1985. Dan kernel 

dasar dari NeXTSTEP menggunakan kernel Mach yang dikembangkan oleh Universitas 

Carniege Mellon, dengan kernel dan tambahan kode dari BSD (Berkeley Software 

Distribution). Lalu untuk antarmuka grafis dibangun dengan object oriented GUI toolkit 

menggunakan bahasa pemrograman Objective-C. 
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Pada kurun waktu 1990an, Apple Inc mencoba membuat sistem operasi generasi baru 

dengan tujuan menggantikan NeXTSTEP  melalui proyek Taligent, Gershwin, dan Copland, 

walaupun pada akhirnya semua dibatalkan. Kemudian Apple Inc membeli NeXTSTEP pada 

tahun 1996, dan menjadikannya sebagai dasar sistem operasi Mac OS. Dengan dibelinya 

NeXT, Steve Jobs Kembali ke Apple Inc dan kembali memimpin pengembangan sistem operasi 

baru dengan nama “Rhapsody”, yang kemudian dirilis dengan nama resmi Mac OS X. 

Rilis Mac OS X 10.0 

Mac OS X ini pada awalnya di umumkan sebagai versi ke 10 dari sistem operasi untuk 

komputer Macintosh. Versi sistem operasi sebelumnya yaitu pada Mac OS klasik 

menggunakan angka arab barat, seperti Mac OS 8, Mac OS 9 sedangkan versi 10 nya 

menggunakan angka Romawi “X”, Apple juga pada awalnya menekankan bahwa pengucapan 

yang benar adalah “ten” tetapi malah sering diucapkan sebagai huruf “X”. 

Versi untuk konsumen resmi dirilis pada tahun 2001 dengan nama Mac OS X 10.0 dan 

mendapatkan beragam ulasan, untuk antarmuka Aqua mendapat nilai positif, namun untuk 

performa mendapat nilai negatif karena dirasa lambat.  

Rilis Max OS X 10.4 

Setelah mendapat banyak ulasan terkait perfoma sistem operasi Mac OS X 10.0 yang 

lambat Apple dengan cepat mengembangkan versi terbarunya yaitu 10.4 Tiger. Dan diberitakan 

sampai membuat eksekutif Microsoft kaget dengan berbagai fitur seperti pencarian berkas yang 

cepat dan peningkatan kualitas grafis, hal yang bertahun-tahun diusahakan oleh Microsoft 

untuk Windows. 

Perkembangan tersebut membuat perbedaan yang sangat jauh antara Mac OS X baru 

dengan Mac OS klasik. Selain itu Apple juga mengembangkan software untuk mendengarkan 

music di Mac OS nya dan diberinama iPod, iTunes dan GarageBand. Setelah itu Apple juga 

merilis software lain seperti Front Row, iLife, dan Browser Safari. Dengan semakin 

meningkatnya popularitas internet, Apple mencoba menawarkan layanan online lain seperti 

Mac Mobile Me, dan yang terbaru iCloud, dan Apple juga menjual aplikasi pihak ketiga 

melalui Mac App Store. 
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Versi Rilis Mac OS 

 

Versi Kode 
Versi 

Darwin 

Dukungan 

Prosesor 
Dukungan aplikasi Kernel 

Tanggal 

diumumkan 

Tanggal 

dirilis 
Versi terakhir 

Rhapsody 

Developer 

Release 

Grail1Z4 / 

Titan1U  

PowerPC 

32-bit 

PowerPC 32-bit 

32-bit 

7 Januari 

1997 

31 Agustus 

1997 

DR2 (14 Mei 

1998) 

Mac OS X 

Server 1.0 
Hera  

Tidak 

diketahui 

16 Maret 

1999 

1.2v3 (27 

Oktober 2000) 

Mac OS X 

Developer 

Preview 

Tidak 

diketahui  11 Mei 1998 
16 Maret 

1999 

DP4 (5 April 

2000) 

Mac OS X 

Public Beta 
Kodiak 1.2.1 15 Mei 2000 

13 

September 

2000 

N/A 

Mac OS X 

10.0 
Cheetah 1.3.1 

9 Januari 

2001 

24 Maret 

2001 

10.0.4 (22 Juni 

2001) 

Mac OS X 

10.1 
Puma 1.4.1 / 5 18 Juli 2001 

25 

September 

2001 

10.1.5 (6 Juni 

2002) 

Mac OS X 

10.2 
Jaguar 6 

PowerPC 

32/64-bit 
6 Mei 2002 

24 Agustus 

2002 

10.2.8 (3 

Oktober 2003) 

Mac OS X 

10.3 
Panther 7 

PowerPC 

32/64-bit 
23 Juni 2003 

24 Oktober 

2003 

10.3.9 (15 

April 2005) 

Mac OS X 

10.4 
Tiger 8 

Intel dan 

PowerPC 

32/64-bit 

32/64bit PowerPC dan 

Intel 
4 Mei 2004 

29 April 

2005 

10.4.11 (14 

November 

2007) 
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Mac OS X 

10.5 
Leopard 9 

32/64-bit 

PowerPC dan Intel 
26 Juni 2006 

26 Oktober 

2007 

10.5.8 (5 

Agustus 2009) 

Mac OS X 

10.6 

Snow 

Leopard 
10 

Intel 32/64-

bit 

32/64-bit Intel 

32-bit PowerPC 

32/64-

bit 

9 Juni 2008 
28 Agustus 

2009 

10.6.8 (25 Juli 

2011) 

Mac OS X 

10.7 
Lion 11 

Intel 64-bit 

32/64-bit Intel 

20 Oktober 

2010 

20 Juli 

2011 

10.7.5 

(11G63) (4 

Oktober 2012) 

OS X 10.8 
Mountain 

Lion 
12 

64-bit 

16 Februari 

2012 

25 Juli 

2012 

10.8.5 

(12F2560) (13 

Agustus 2015) 

OS X 10.9 Mavericks 13 10 Juni 2013 
22 Oktober 

2013 

10.9.5 

(13F1911) (18 

Juli 2016)  

OS X 10.10 Yosemite 14 2 Juni 2014 
16 Oktober 

2014 

10.10.5 

(14F2511) (19 

Juli 2017) 

OS X 10.11 El Capitan 15 8 Juni 2015 

30 

September 

2015 

10.11.6 

(15G22010) (9 

Juli 2018) 

Mac OS 

10.12 
Sierra 16 13 Juni 2016 

20 

September 

2016 

10.12.6 

(16G2136) (26 

September 

2019) 

Mac OS 

10.13 
High Sierra 17 5 Juni 2017 

25 

September 

2017 

10.13.6 

(17G14019) 

(15 Juli 2020) 

Mac OS 

10.14 
Mojave 18 4 Juni 2018 

24 

September 

2018 

10.14.6 

(18G6020) (15 

Juli 2020) 

Mac OS 

10.15 
Catalina 19 64-bit Intel 3 Juni 2019 

7 Oktober 

2019 

10.15.7 

(19H2) (24 

September 

2020) 

Mac OS 11 Big Sur 20 
64-bit Intel 

dan ARM 
64-bit Intel dan ARM 22 Juni 2020 

12 

November 

2020 

11.2 

(20D5042d) 

(January 13, 

2021) 
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Mac OS X 10.0 Cheetah 

Pada 24 Maret 2001, Apple merilis Mac OS X 10.0 (kode internal: Cheetah). Versi awal 

berjalan lambat, kurang lengkap dan hanya memiliki beberapa aplikasi tersedia saat 

peluncuran, sebagian besar dari pengembang independen. Meskipun banyak pengulas 

menganggap sistem operasi belum siap, mereka mengerti pentingnya rilis awal sebagai dasar 

untuk perbaikan selanjutnya. Rilis Mac OS X dianggap komunitas Macintosh sebagai 

pencapaian besar, usaha untuk merombak Mac OS telah dimulai sejak 1996, dan mundur 

karena berbagai hal. 

Mac OS X 10.1 Puma 

Pada 25 September 2001, Mac OS X 10.1 (dengan kode internal Puma) dirilis. 

Mendapatkan peningkatan performa serta tambahan fitur, seperti pemutaran DVD. Apple 

mengeluarkan 10.1 sebagai pembaruan gratis untuk pengguna 10.0, serta versi US$129 bagi 

pengguna Mac OS 9. Belakangan diketahui bahwa CD untuk 10.0 sebenarnya CD lengkap 

yang dapat digunakan oleh Mac OS 9 dengan menghapus berkas tertentu. Apple kemudian 

merilis ulang CD sehingga tidak dapat digunakan untuk Mac OS 9. Pada Januari 2002, Apple 

mengumumkan bahwa Mac OS X akan menjadi sistem operasi bawaan untuk semua produk 

Macintosh. 

Mac OS X 10.2 Jaguar 

Pada 23 Agustus 2002, Apple mengeluarkan Mac OS X 10.2 Jaguar, rilis pertama yang 

menggunakan kode "kucing besar" sebagai bagian dari strategi pemasaran. Membawa 

peningkatan performa, tampilan yang diperbarui, serta banyak peningkatan antarmuka(lebih 

dari 150, menurut Apple), termasuk Quartz Extreme untuk compositing graphics secara 

langsung dari kartu grafis ATI Radeon atau Nvidia GeForce dengan minimal 16 MB VRAM, 

dan aplikasi perpesanan iChat. Happy Mac yang menyertai Mac OS selama 18 tahun digantikan 

dengan logo Apple berwarna abu-abu pada Mac OS X 10.2. 

Mac OS X 10.3 Panther 

Mac OS X 10.3 Panther dirilis pada 24 Oktober 2003. Selain peningkatan performa, 

juga membawa pembaruan besar pada antarmuka, seperti Finder yang diperbarui, tema 

antarmuka brushed metal, Fast User Switching, Expose, FileVault, Safari, iChat AV 

(menambahkan fitur video pada iChat), render PDF yang lebih baik serta penignkatan 

interoperability dengan WIndows. Dukungan untuk komputer G3 awal seperti PowerMacs dan 

PowerBooks dihentikan. 
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Mac OS X 10.4 Tiger 

Mac OS X 10.4 Tiger dirilis 26 April 2005. Apple mengatakan bahwa Tiger membawa 

lebih dari 200 fitur baru. Seperti Panther, beberapa perangkat lama tidak lagi didukung, Tiger 

memerlukan Mac dengan 256 MB dan port FireWire built-in. Beberapa fitur baru adalah 

Spotlight (pencarian), Dashboard (widget desktop), Smart Folders, Smart Mailboxes pada 

aplikasi Mail, QuickTime 7, Safari 2, Automator, VoiceOver (pembaca layar), Core Image dan 

Core Video. Rilis awal Apple TV menggunakan Tiger yang dimodifikasi dengan tampilan 

berbeda serta lebih sedikit aplikasi dan fitur. Pada 10 Januari 2006, Apple merilis Mac berbasis 

Intel pertama bersamaan dengan update 10.4.4. 

Operasi sistem berjalan secara identik, baik untuk Mac berbasis PowerPC maupun Intel, 

kecuali hilangnya dukungan "Classic Environment" pada Mac berbasis Intel. 

Mac OS X 10.5 Leopard 

Mac OS X 10.5 Leopard dirilis 26 Oktober 2007. Apple menyebutnya pembaruan 

terbesar dari Mac OS X, dengan lebih dari 300 fitur baru. Leopard mendukung Mac berbasis 

PowerPC maupun Intel; dukungan untuk prosesor G3 dihilangkan dan prosesor G4 

membutuhkan clock-rate minimal 867 Mhz serta RAM 512 MB. Fitur baru antara lain: 

tampilan baru, pembaruan Finder, Time Machine (back-up), Spaces (desktop virtual), Boot 

Camp yang sudah terpasang, dukungan penuh untuk aplikasi 64-bit (termasuk aplikasi 

antarmuka grafis), fitur baru pada Mail dan iChat, serta berbagai fitur keamanan. Leopard 

menghilangkan dukungan "Classic Environment", dan merupakan versi terakhir Mac OS X 

yang mendukung PowerPC. 

Mac OS X 10.6 Snow Leopard 

Mac OS X 10.6 Snow Leopard dirilis pada 18 Agustus 2009. Berbeda dengan versi 

sebelumnya, Snow Leopard tidak membawa perubahan besar pada tampilan dan fungsi kepada 

pengguna. Snow Leopard fokus pada meningkatkan performa, efisiensi dan stabilitas sistem 

operasi. Bagi pengguna, perubahan yang paling terlihat adalah penggunaan harddisk yang lebih 

sedikit, Finder yang lebih responsif (karena ditulis ulang dalam Cocoa), backup Time Machine 

yang lebih cepat, aplikasi Preview yang lebih sarat fitur, serta peramban Safari yang lebih 

cepat. Snow Leopard hanya mendukung perangkat dengan prosesor Intel dan RAM minimal 1 

GB. Menghilangkan dukungan untuk aplikasi PowerPC secara default (Rosetta dapat dipasang 

sebagai komponen tambahan untuk menjalankan aplikasi PowerPC). 

Snow Leopard mendukung 64-bit secara penuh, mendukung RAM yang lebih besar, dukungan 

multi-core yang lebih baik dan peningkatan performa GPU dengan OpenCL. 
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Pembaruan 10.6.6 memperkenalkan Mac App Store, distribusi digital Apple untuk aplikasi 

Mac OS. 

Mac OS X 10.7 Lion 

Mac OS X 10.7 Lion dirilis pada 20 Juli 2011. Membawa beberapa fitur dari iOS, 

seperti drawer aplikasi Launchpad dan gestur multi-touch. Rilis ini tidak mendukung aplikasi 

PowerPC, karena tidak disertai dengan Rosetta. 

Perubahan pada antar muka antara lain scrollbar yang hanya muncul ketika digunakan, dan 

Mission Control yang menggabungkan Expose, Spaces, Dashboard dan aplikasi full screen. 

Aplikasi akan terbuka dalam keadaan yang sama seperti saat akan ditutup, mirip dengan iOS. 

Dokumen disimpan secara Auto-save secara default. 

OS X 10.8 Mountain Lion 

OS X 10.8 Mountain Lion dirilis 25 Juli 2012. Mountain Lion adalah rilis pertama dari 

OS X yang diperbarui tiap tahun, bukan tiap dua tahun seperti pada versi sebelumnya. Hal ini 

menyerupai siklus update iOS. Mendapatkan beberapa fitur dari iOS 5, seperti Game Center, 

dukungan untuk iMessage, dan Reminders sebagai aplikasi terpisah dari iCal (yang berganti 

nama menjadi Calendar, seperti pada iOS). Mountain Lion juga memiliki dukungan untuk 

menyimpan berkas iWork di iCloud. Notification Center pertama kali muncul di rilis ini. 

Memiliki lebih banyak fitur untuk China seperti pilihan menggunakan Baidu sebagai mesin 

pencari di Safari. 

Sejak Mountain Lion, pembaruan aplikasi iOS (termasuk sistem operasi) didistribusikan 

melalui App Store. Mekanisme ini menggantikan Apple Software Update. 

OS X 10.9 Mavericks 

OS X 10.9 Mavericks rilis 22 Oktober 2013, sebagai pembaruan gratis bagi pengguna 

Snow Leopard atau yang lebih baru dengan prosesor Intel 64-bit. Mendapatkan aplikasi baru, 

Maps dan iBooks yang sebelumnya telah ada di iOS. 

OS X 10.10 Yosemite 

OS X 10.10 Yosemite dirilis pada 16 Oktober 2014. Membawa antarmuka yang mirip 

dengan iOS 7, dengan desain minimal dan flat, serta efek translucency dan warna bersaturasi 

tinggi. Fitur baru diantaranya adalah Handoff, yang memungkinkan pengguna iPhone dengan 

iOS 8.1 atau yang lebih tinggi untuk menjawab panggilan telepon, serta menerima dan 

mengirim SMS. Photos menggantikan iPhoto dan Aperture. 
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OS X 10.11 El Capitan 

OS X 10.11 El Capitan dirilis 30 September 2015. Seperti Mac OS X 10.6 Snow 

Leopard, rilis ini membawa perbaikan pengalaman menggunakan Mac dan peningkatan 

performa sistem, dan tidak fokus pada penambahan fitur. Di antaranya transportasi umum pada 

aplikasi Maps, serta penggunaan San Francisco sebagai font sistem untuk meningkatkan 

legibilitas tulisan. 

El Capitan membawa dukungan untuk API Metal. Menurut Apple, Metal mempercepat render 

hingga 50 persen. 

Mac OS 10.12 Sierra 

Mac OS 10.12 Sierra dirilis 20 September 2016. Fitur baru antara lain: Siri, Optimized 

Storage, pembaruan untuk Photos, Messages, dan iTunes. 

Mac OS 10.13 High Sierra 

Mac OS 10.13 High Sierra dirilis 25 September 2017. Seperti OS X El Capitan dan OS 

X Mountain Lion, High Sierra merupakan update perbaikan yang tidak memiliki banyak fitur 

baru. Perubahan besar adalah penggunaan Apple File Sistem, yang dioptimalkan untuk SSD 

yang digunakan pada sebagian besar Mac. 

Mac OS 10.14 Mojave 

Mac OS 10.14 Mojave dirilis 14 September 2018. Rilis ini mendapatkan fitur mode 

gelap dan beberapa aplikasi baru dari iOS, seperti Apple News. 

Mac OS 10.15 Catalina 

Mac OS 10.15 dirilis pada 7 Oktober 2019. Fitur baru diantaranya voice control, dan 

aplikasi terpisah untuk musik, video, dan podcast yang menggantikan fungsi iTunes. Dukungan 

untuk aplikasi 32-bit secara resmi dihentikan. 

Mac OS 11 Big Sur 

Mac OS Big Sur diumumkan pada WWDC tanggal 22 Juni 2020 dan tersedia untuk 

umum pada 12 November 2020. Untuk pertama kalinya nomor versi ditingkatkan sejak Mac 

OS Beta pada tahun 2000. Menambahkan dukukungan ARM, ikon baru dan perubahan 

antarmuka. 
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C. Kelebihan Dan Kekurangan Mac OS 

Berikut informasi kelebihan dan kekurangan sistem operasi Mac OS dibandingkan dengan 

sistem operasi lain: 

Kelebihan Mac OS 

1. Keamanan Terjaga 

Dari berbagai kelebihan Mac OS salah satunya adalah keamanannya yang terjaga, 

sistem operasi ini menggunakan kerenel Unix yang memang sudah terkenal dengan fitur 

keamanannya yang bagus. 

Oleh sebab itu Mac OS sangat jarang sekali terkena virus, dan Mac OS juga menggunakan 

sistem root admin dengan password seperti pada linux. 

Lalu Mac OS juga secara default diatur agar tidak bisa menginstall aplikasi dari luar AppStore, 

sehingga kita perlu ngatur akses admin pada bagian setting untuk bisa menginstallnya. Dan hal 

tersebut menjadi salah satu faktor kenapa Mac OS sangat aman dari virus. 

2. Direkomendasikan Untuk Designer Developer, Dan Konten Kreator 

Apple dengan serius mengembangkan beberapa software khusus untuk membantu 

meningkatkan produktifitas para designer, developer, dan konten kreator, yang hanya tersedia 

pada Mac OS, namun bukan berarti pada sistem operasi lain tidak bagus untuk designer, 

developer dan konten kreator. 

Software yang dikembangkan Apple khusus untuk Mac OS tentu akan berjalan optimal dengan 

hardware yang mereka patenkan sendiri, sehingga sangat kompatibel. 

3. Dapat Terintegrasi Dengan Produk Apple Lainnya 

Mac OS juga dapat terhubung langsung dengan sistem produk Apple yang lainnya 

seperti Apple Watch, iPhone, dan iPad. 

Selain itu Mac OS juga memiliki fitur singkronisasi secara real time dengan produk Apple 

lainnya, misal kita copy dokumen dari iPhone kita dan langsung paste dokumen pada Mac OS 

kita secara langsung lewat fitur intergarasinya. 

Namun hal tersbut bisa dilakukan jika kita login pada Apple ID yang sama untuk kedua 

perangkat tersebut. 
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4. Dapat Membaca File Sistem Windows 

Untuk defaultnya Mac OS hanya bisa membaca file sistem yang terdapat di Windows 

seperti NTFS atau FAT32(read only).  

Namun jika ingin membuat file sistem kita harus menggunakan software tambahan seperti 

NTFS for Mac dari paragon. 

5. Mudah Digunakan (User Friendly) 

Mac OS juga terkenal dengan user interface nya yang keren dan sangat mudah 

digunakan oleh pemula. 

Selain itu ada juga fitur multi tasking yang dirancang khusus untuk membantu kita berpindah 

dari layer satu ke layer lainnya. 

Dan beberapa software default yang sudah terinstall dan siap kita gunakan secara langsung. 

6. Memiliki Fitur Backup Yang Keren 

Mac OS memiliki fitur backup yang sangat keren yaitu Time Machine, dengan adanya 

fitur ini kita dapat melakukan backup sistem kita secara otomatis ke hardisk lain yang kita 

hubungkan dengan Mac OS kita. 

Secara default sistem Mac OS akan mendeteksi hardisk yang terhubung tersebut dan langsung 

melakukan backup otomatis. 

7. Bisa Dual Boot Dengan Windows 

Mac OS memiliki software Boot Camp Assistant yang berfungsi untuk dual boot, dan 

kita bisa dual boot dengan Windows. 

Selain dari itu kita juga dapat menjalankan beberapa software windows secara bersamaan 

dengan lancer. 

Jadi komputer Macintosh kita dapat menjalankan sistem operasi Windows dengan lancar. 

Kekurangan Mac OS 

1. Harga Mahal 

Kekurangan utama sistem operasi ini yaitu harganya yang sangat mahal karena 

dibundling dengan hardwarenya. 

Harga dari satu Macbook atau satu iMac setara beberapa laptop atau komputer dengan sistem 

operasi Windows. 
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Harga yang mahal tersebut juga sangat rasional jika kita mengingat kualitas hardware, sistem 

operasi dan software yang ditawarkan. 

2.Tidak Kompatibel Dengan Banyak Game 

Mac OS memang dari awal dirancang tidak difokuskan untuk gaming melainkan untuk 

produktifitas seperti designer, developer dan konten kreator. 

Sehingga pada developer game lebih mengutamakan Windows untuk pengembangan game, 

namun bukan berarti Mac OS tidak bisa dipakai main game. 

Jika untuk main game standar Mac OS masih bisa untuk menjalankannya, namun untuk game-

game tertentu tetap kita harus beralih ke Windows dengan fitur dual bootnya. 

3. Sulit Untuk Upgrade Spesifikasi 

Kekurangan dari Mac OS adalah sulitnya kita untuk upgrade komponen komputer kita, 

karena setiap hardware komponen komputer kita sudah terikat secara built-in dan terintegrasi 

dengan komponen hardware lainya. 

Sehingga kita tidak bisa mengupgrade nya dengan mudah seperti pada sistem operasi 

Windows. 

4. Sedikitnya Pilihan Software Yang Tersedia Di AppStore 

Tidak seperti Windows yang ditujukan untuk semua kalangan baik itu dari kalangan ke 

bawah sampai ke atas dan untuk semua usia. 

Sehingga Windows memiliki market pasar yang lebih besar dari Mac OS yang market pasarnya 

adalah kangan menengah ke atas. 

Karena market pasarnya Windows lebih besar maka lebih banyak developer yang lebih fokus 

mengembangkan software untuk sistem operasi Windows dibanding Mac OS. 

D. Spesifikasi Hardware Mac OS 

Sistem 

operasi 
Sistem yang didukung  

Waktu 

pemasangan 

kebutuhan 

RAM 

12 

MacBook (Awal 2016 atau lebih baru) 

MacBook Air (Awal 2015 atau lebih baru) 

MacBook Pro (Awal 2015 atau lebih baru) 

Mac mini (Akhir 2014 atau lebih baru) 

iMac (Akhir 2015 atau lebih baru) 

6 - 8 jam 4 GB 
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Sistem 

operasi 
Sistem yang didukung  

Waktu 

pemasangan 

kebutuhan 

RAM 

iMac Pro (2017 atau lebih baru) 

Mac Pro (Akhir 2013 atau lebih baru) 

11 

MacBook (2015 atau lebih baru) 

MacBook Air (2013 atau lebih baru) 

MacBook Pro (Akhir 2013 atau lebih baru) 

Mac mini (2014 atau lebih baru) 

iMac (2014 atau lebih baru) 

iMac Pro (2017) 

Mac Pro (2013 atau lebih baru) 

10.15 

MacBook (Awal 2015 atau lebih baru) 

MacBook Air (Pertengahan 2012 atau 

lebih baru) 

MacBook Pro (Pertengahan 2012 atau 

lebih baru) 

Mac mini (Akhir 2012 atau lebih baru) 

iMac (Akhir 2012 atau lebih baru) 

iMac Pro (2017) 

Mac Pro (Akhir 2013 atau lebih baru) 

10.14 

MacBook (Awal 2015 atau lebih baru) 

MacBook Air (Pertengahan 2012 atau 

lebih baru) 

MacBook Pro (Pertengahan 2012 atau 

lebih baru) 

Mac mini (Akhir 2012 atau lebih baru) 

iMac (Akhir 2012 atau lebih baru) 

iMac Pro (2017) 

Mac Pro (Akhir 2013 atau yang lebih baru; 

model Pertengahan 2010 dan Pertengahan 

2012 

30 - 110 menit 2 GB 
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Sistem 

operasi 
Sistem yang didukung  

Waktu 

pemasangan 

kebutuhan 

RAM 

dengan kartu grafis berkemampuan Metal 

yang direkomendasikan) 

10.12 – 10.13 

MacBook (Akhir 2009 atau lebih baru) 

MacBook Pro (Pertengahan 2010 atau 

lebih baru) 

MacBook Air (Akhir 2010 atau lebih baru) 

Mac mini (Pertengahan 2010 atau lebih 

baru) 

iMac (Akhir 2009 atau lebih baru) 

Mac Pro (Pertengahan 2010 atau lebih 

baru) 

1,5 - 4 jam 

10.8 – 10.11 

MacBook (Akhir 2008 Aluminium, atau 

Awal 2009 atau lebih baru) 

MacBook Pro (Pertengahan/Akhir 2007 

atau lebih baru) 

MacBook Air (Akhir 2008 atau lebih baru) 

Mac mini (Awal 2009 atau lebih baru) 

iMac (Pertengahan 2007 atau lebih baru) 

Mac Pro (Awal 2008 atau lebih baru) 

Xserve (Awal 2009) 

30 - 75 menit 

10.7 

Intel Mac (64-bit) Dukungan 

Rosetta turun dari 10.7 dan yang lebih 

baru. 

35 - 45 menit 

10.6 Intel Mac (32-bit atau 64-bit)   25 - 45 menit 1 GB 

10.5 

G4, G5 dan Intel Macs (32-bit atau 64-

bit) pada 867 MHz atau lebih 

cepat Dukungan 

Klasik turun dari 10.5 dan yang lebih baru. 

20 - 45 menit 512 MB 
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Sistem 

operasi 
Sistem yang didukung  

Waktu 

pemasangan 

kebutuhan 

RAM 

10.4 
Mac dengan FireWire bawaan dan ROM 

Dunia Baru atau prosesor Intel 
20 - 60 menit 256 MB 

10.3 Mac dengan ROM Dunia Baru  

10 - 30 menit 128 MB 
10,0 – 10,2 

G3, G4 dan 

G5 iBook dan PowerBook, Power 

Mac dan iMac 

(kecuali PowerBook G3 "Kanga") 

 

E. Cara Install Ulang Mac OS 

Perlu kita ingat bahwa sistem operasi Mac OS ini selalu dijual dengan bundling 

hardwarenya, baik itu iMac atau Macbook nya. 

Jadi secara default komputer kita sudah terinstall Mac OS, nah lalu jika ingin menginstal ulang 

sistem operasinya kita bisa masuk ke menu Mac OS recovery. 

Buka Mac OS Recovery 

Hal pertama yang harus kita lakukan adalah periksa koneksi internet. 

Lalu, tentukan apakah kita akan menggunakan pilihan Mac dengan Apple Silicon atau Proseso 

Intel, dan ikuti Langkah-langkah selanjutnya dengan sesuai: 

Apple Silicon 

Hidupkan Macintosh, lalu tekan dan tahan tombol daya sampai muncul pilihan mulai. 

Setelah itu klik icon roda gigi berlabel pilihan, dan klik lanjutkan. 

Prosesor Intel 

Hidupkan Macintosh, dan segera tekan dan tahan Command (⌘)-R sampai muncul logo Apple 

atau gambar lainnya. 

Jika muncul pilihan untuk memilih akun Mac, pilih akun yang kita ketahui sandinya dan klik 

berikutnya, lalu masukan kata sandi administratornya. 

Install Ulang Mac OS 

Pilih Install Ulang Mac OS dari jendela utilitas pada Mac OS Recovery, setelah itu klik 

lanjutkan dan ikuti petunjuk yang muncul pada layar. 
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Berikut panduan selama proses install ulang Mac OS: 

1. Jika saat proses instalasi ulang Anda diminta untuk membuka kunci disk, maksukan 

kata sandi yang Anda gunakan untuk login ke Mac. 

2. Pada saat proses instalasi jika Anda tidak melihat disk Anda atau muncul notifikasi 

bahwa disk tidak dapat diinstall pada komputer mungkin Anda perlu melakukan format 

atau hapus disk terlebih dulu. 

3. Jika proses instalasi memunculkan pilihan antara melakukan install di Macintosh HP 

atau Macintosh HD-Data, pilih Macintosh HD. 

4. Lanjutkan proses instalasi sampai selesai tanpa mengaktifkan mode sleep pada Mac 

atau menutup layarnya. Jika di sleep atau ditutup layarnya maka Mac akan memulai 

ulang proses instalasi dan menampilkan bar progres instalasi beberapa kali, dan layar 

akan bluescreen selama beberapa menit. 

Setelah proses instalasi Mac OS selesai, maka Mac akan restart ke menu setup assistant.  

Jika Anda akan menjual, memberikan atau menukarkan Mac Anda maka tekan tombol 

Command-Q untuk keluar dari menu setup assistant. Setelah itu klik shutdown. Saat pemilik 

baru menyalakan Macintosh tersebut maka mereka dapat menggunakan informasi mereka 

sendiri untuk setup Mac OS. 

Cara Lain Install Ulang Mac OS 

Disaat menginstal Mac OS dari menu recovery, Anda memperoleh versi terbaru dari 

Mac OS yang terakhir diinstal dengan beberapa pengecualian: 

Di Mac berbasis Intel, jika Anda memakai Shift- Option- Command- R pada proses instalasi, 

maka Anda akan memperoleh penawaran Mac OS yang disertakan bersama dengan Mac 

ataupun versi terdekat yang masih tersedia. Jika Anda memakai Option- Command- R pada 

saat proses instalasi, dalam sebagian besar permasalahan, Anda akan memperoleh penawaran 

Mac OS terbaru yang kompatibel dengan Mac tersebut. Jika tidak, Anda akan memperoleh 

penawaran Mac OS yang disertakan bersama dengan Mac ataupun versi terdekat yang masih 

tersedia. 

Jika logic board Macintosh baru saja diubah, Anda mungkin saja hanya akan 

memperoleh penawaran Mac OS terbaru yang kompatibel dengan Macintosh. Jika Anda baru 

saja menghapus semua disk, maka Anda bisa saja hanya akan memperoleh penawaran Mac OS 

yang disertakan bersama dengan Macintosh ataupun versi terdekat yang masih tersedia. 
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Anda juga bisa memakai beberapa cara berikut untuk menginstall Mac OS, jika Mac OS 

tersebut kompatibel dengan Macintosh Anda: 

 

1. Memakai App Store untuk download serta menginstall Mac OS terbaru. 

2. Memakai App Store ataupun web browser untuk download serta menginstall Mac OS 

versi lebih lama. 

3. Memakai flashdisk ataupun volume sekunder yang lain untuk membuat bootable Mac 

OS. 

F. Manfaat Menggunakan Mac OS 

Berdasarkan isi pembahasan diatas berikut beberapa manfaat yang akan kita dapat jika 

menggunakan Mac OS: 

1. User Interface yang lebih keren dan mudah digunakan 

2. Dapat menggunakan beberapa software yang dirancang khusus untuk efisiensi 

produktifitas seperti designer, developer dan konten kreator. 

3. Dapat terintegrasi antar device produk Apple, seperti Apple Wacth, iMac, iPhone dan 

lain-lain secara real time. 

4. Mendapatkan keamanan sistem yang terjamin. 

5. Mendapatkan hardware iMac atau Macbook dalam bundling Mac OS 

6. Dan Mendapatkan performa yang stabil dan efisien untuk melakukan pekerjaan 

produktifitas. 
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BAB III  

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Jika ditarik kesimpulan secara umum Mac OS adalah sistem operasi yang pertama kali 

menerapkan konsep GUI (Graphical User Interface) yang dirilis oleh perusahaan Apple Inc. 

Kelebihan utama dari Mac OS yaitu sangat efisien untuk kegiatan produktifitas seperti konten 

kreator, developer, dan designer. Selain itu tampilan yang ditawarkan juga sangat elegan jika 

dibanding dengan sistem operasi lainnya.  

Mac OS juga hanya dapat terinstall pada produk-produk perusahaan Apple Inc seperti iMac 

dan Macbook. Namun ada juga tiruan atau cloning sistem operasi Mac OS ini yang dapat di 

install pada komputer selain Macintosh dan cloning tersebut dinamakan dengan Hackintosh. 

B. Saran 

Jika Anda sangat ingin kegiatan produktifitas seperti konten kreator lebih efisien maka 

Mac OS cocok untuk Anda coba. 

Jika Anda ingin menggunakan sistem operasi yang mudah untuk digunakan dan memiliki user 

interface yang elegan maka cobalah Mac OS versi terbaru. 

Jika Anda ingin hardware yang awet dan kompatibel dengan sistem operasinya maka Mac OS 

juaranya, karena Mac OS mulai dari hardware sampai softwarenya sangat khusus. 
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