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Pendahuluan 

 

Linux (diucapkan „lɪnəks atau /‟lɪnʊks/) adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi 

komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat 

lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka 

lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan 

didistribusikan kembali secara bebas oleh siapapun. 

Nama "Linux" berasal dari nama kernelnya (kernel Linux), yang dibuat tahun 1991 oleh 

Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem 

operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah 

dasar dari munculnya nama alternatif GNU/Linux. 

Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server, dan didukung oleh perusahaan-

perusahaan komputer ternama seperti Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle 

Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi di 

berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, 

superkomputer, dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan 

video (PlayStation 2, PlayStation 3 dan XBox), telepon genggam dan router. Para pengamat 

teknologi informatika beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung 

kepada vendor (vendor independence), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas 

yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya 

yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri 

ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber 

terbuka (opensource software). 

Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah distribusi Linux (Linux distribution) atau 

distro Linux umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti server 

web, bahasa pemrograman, basisdata, tampilan desktop (desktop environment) (seperti 

GNOME dan KDE), dan paket aplikasi perkantoran (office suite) seperti OpenOffice.org, 

KOffice, Abiword, dan Gnumeric. 

 
Sejarah Linux 
 

 Awalnya dibuat oleh mahasiswa Finladia yang bernama : Linus Tovalds  

 

 Inspirasi dari MINIX yaitu sistem UNIX kecil yang dikembangkan oleh Andrew 
Tanenbaum.  

 

 Agustus 1991 keluar LINUX versi 0.01  
 

 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi LINUX yaitu versi 0.02 yang 

hanya dapat dijalankan SHELL BASH (GNU Bourne Again Shell) dan GCC (GNU C 
compiler).  

 

 Saat ini LINUX adalah sistem UNIX yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk 
jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari.  
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 LINUX bisa diperoleh dalam berbagai distribusi (sering disebut DISTRO).  
 

 DISTRO adalah bundel dari kernel LINUX, beserta sistem dasar LINUX, program 
instalasi, tools basic dan progra 

 

Pemrograman di Linux 

Kebanyakan distribusi Linux mendukung banyak bahasa pemrograman. Koleksi peralatan 

untuk membangun aplikasi dan program-program sistem operasi yang umum terdapat di 

dalam GNU toolchain, yang terdiri atas GNU Compiler Collection (GCC) dan GNU build 

system. GCC menyediakan kompilator untuk Ada, C, C++, Java, dan Fortran. Kernel Linux 

sendiri ditulis untuk dapat dikompilasi oleh GCC. Kompilator tak bebas (proprietary) untuk 

Linux antara lain adalah Intel C++ Compiler dan IBM XL C/C++ Compiler. 

Kebanyakan distribusi juga memiliki dukungan untuk Perl, Ruby, Python dan bahasa 

pemrograman dinamis lainnya. Contoh bahasa pemrograman yang tidak umum tetapi tetap 

mendapat dukungan di Linux antara lain adalah C# dengan proyek Mono yang disponsori 

oleh Novell, dan Scheme. Sejumlah Java Virtual Machine dan peralatan pengembang jalan 

di Linux termasuk Sun Microsystems JVM (HotSpot), dan J2SE RE IBM, serta proyek-

proyek sumber terbuka lainnya seperti Kaffe. Dua kerangka kerja utama untuk 

pengembangan aplikasi grafis di Linux adalah GNOME dan KDE. Proyek-proyek ini 

berbasiskan GTK+ dan Qt. Keduanya mendukung beragam bahasa pemrograman. Untuk 

Integrated development environment terdapat Anjuta, Code::Blocks, Eclipse, KDevelop, 

Lazarus, MonoDevelop, NetBeans, dan Omnis Studio, sedangkan penyunting teks yang 

telah lama tersedia adalah Vim dan Emacs. 

 

Penggunaan 

Sebagian besar distribusi Linux didisain untuk penggunaan umum di komputer meja dan 

peladen, tetapi terdapat distribusi yang dikhususkan untuk tujuan dan lingkungan yang 

berbeda yang tergantung kepada dukungan arsitektur komputer, sistem benam, stabilitas, 

keamanan, lokalisasi ke wilayah atau bahasa tertentu, kelompok pengguna tertentu, 

dukungan aplikasi waktu nyata, atau lingkungan desktop tertentu. Beberapa distribusi 

bahkan mengikutkan hanya perangkat lunak bebas. Sekarang ini ada sekitar tiga ratus 

distribusi yang secara aktif dikembangkan, dengan sekitar selusin distribusi yang menjadi 

terpopuler untuk penggunaan secara umum. 

Linux adalah sistem operasi yang di-porting secara luas. Kernel Linux awalnya didisain 

hanya untuk mikroprosesor Intel 80386, sekarang kernel Linux telah jalan di beragam 

arsitektur komputer antara lain di perangkat hand-held iPAQ berbasis ARM, komputer 

mainframe IBM System z9, dari peralatan berupa telepon bergerak hingga 

superkomputer.[25] Terdapat distribusi yang dikhususkan untuk sejumlah kecil arsitektur. 

Fork kernel ELKS dapat dijalankan di mikroprosesor 16-bit Intel 8086 atau Intel 80286, 

sementara fork kernel µClinux dapat dijalankan di atas sistem yang tidak memiliki sebuah 

unit manajemen memori. 
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Hak cipta dan Merek Dagang 

Linux kernel dan kebanyakan perangkat lunak GNU menggunakan GNU General Public 

License (GPL) sebagai basis lisensinya. GPL mengharuskan siapapun yang 

mendistribusikan kernel linux harus membuat kode sumber (dan semua modifikasi atas itu) 

tersedia bagi pengguna dengan kriteria yang sama. Tahun 1997, Linus Torvald menyatakan, 

“Menjadikan Linux berbasis GPL sungguh merupakan hal terbaik yang pernah saya 

lakukan.”[34] Komponen penting lain dalam sistem Linux diijinkan menggunakan lisensi 

selain dari GPL; banyak pustaka menggunakan GNU Lesser General Public License 

(LGPL), varian GPL yang lebih moderat, dan sistem X Window System menggunakan MIT 

License. 

Linus Torvald telah menyatakan ke khayalak umum bahwa ia tidak akan memindahkan 

lisensi kernel Linux yang saat ini menggunakan GPL versi 2 ke GPL versi 3, yang 

ditembangkan pada pertengahan tahun 2007, dengan alasan beberapa ketentuan yang 

terdapat pada lisensi baru tersebut melarang penggunaan perangkat lunak dalam 

manajemen hak digital (Inggris: Digital rights management).[35][36] 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 terhadap Red Hat Linux 7.1 menemukan bahwa 

distro perangkat lunak tersebut terdiri atas 30 juta baris kode. Dengan menggunakan 

algoritma model biaya konstruktif (Inggris:Constructive Cost Model), penelitian itu 

memperkirakan bahwa distro tersebut membutuhkan waktu kira-kira delapan ribu tahun 

kerja untuk mengembangkannya. Menurut penelitian tersebut, jika semua elemen dari 

perangkat lunak tersebut dikembangkan dengan cara konvensional dalam artian sebagai 

perangkat lunak tertutup, pengembangan distro tersebut akan menelan biaya sebesar 1,08 

miliar dolar (basis nilai tukar dolar tahun 2000) untuk dikembangkan di Amerika Serikat.[37] 

Kebanyakan dari kode (71%) ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C, namun 

banyak bahasa lainnya juga ikut terlibat seperti C++, Assembly, Perl, Python, Fortran, dan 

berbagai bahasa skrip lain. Lebih dari separuh dari seluruh kode dilisensikan di bawah 

naungan GPL. Kernel linux itu sendiri terdiri atas 2,4 juta baris kode, atau sekitar 8% dari 

total keseluruhan.[37] 

Penelitian lainnya menghasilkan analisis yang sama terhadap distro Debian GNU/Linux versi 

4.0.[38] Distro tersebut terdiri atas lebih dari 283 juta baris kode, dan penelitian tersebut 

memperkirakan biaya pengembangan yang dibutuhkan sebesar 5,4 miliar euro jika 

dikembangkan sebagai perangkat linak tertutup. 

Di Amerika Serikat, Linux merupakan merek dagang (SN: 1916230) yang dimiliki oleh Linus 

Torvalds. Linux terdaftar sebagai "Program sistem operasi komputer bagi penggunaan 

komputer dan operasi". Merek dagang ini didaftarkan setelah ada suatu kejadian di mana 

seorang pemalsu bernama William R Della Croce Jr mulai mengirim surat kepada para 

distributor Linux dan megklaim trademark Linux adalah hakmiliknya serta meminta royalti 

sebanyak 10% dari mereka. Para distributor Linux mulai mendorong agar trademark yang 

asli diberikan kepada Linus Torvalds. Pemberian lisensi trademark Linux sekarang dibawah 

pengawasan Linux Mark Institute. 
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 Distribusi Linux 

Terdapat banyak distribusi Linux (lebih dikenali sebagai distro) yang dibuat oleh individu, 

grup, atau lembaga lain. Masing-masing disertakan dengan program sistem dan program 

aplikasi tambahan, di samping menyertakan suatu program yang memasang keseluruhan 

sistem di komputer (installer program). 

Inti di setiap distribusi Linux adalah kernel, koleksi program dari proyek GNU (atau proyek 

lain), cangkang (shell), dan aturcara utilitas seperti pustaka (libraries), kompilator, dan 

penyunting (editor). Kebanyakan sistem juga menyertakan aturcara dan utilitas yang bukan-

GNU. Bagaimanapun, utilitas tersebut dapat dipisahkan dan sistem ala UNIX masih 

tersedia. Beberapa contoh adalah aturcara dan utiliti dari BSD dan sistem grafik-X (X-

Window System). X menyediakan antarmuka grafis (GUI) yang umum untuk Linux. 

 

Contoh-contoh distribusi Linux : 

Ubuntu dan derivatifnya : Sabily (Ubuntu Muslim Edition), Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, 

GoBuntu 

 RedHat ; distribusi yang paling populer. Merupakan distribusi pertama yang 
diinstalasi dan pengoperasiannya mudah.  

 

 Debian ; distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan mengorbankan 
aspek kemudahan dan kemutakhiran program.  

 

 Slackware ; merupakan distribusi yang pernah merajai dunia LINUX. Pada distro 
slackware, semua isinya adalah sudah teruji dan dianjurkan untuk menginstal dari 
source sehingga setiap program yang diinstall teroptimasi dengan sistem.  

 

 SuSe ; merupakan distribusi pertama yang instalasinya dapat menggunakan 
bahasa Indonesia.  

 

 Mandrake ; merupakan varian distro RedHAt yang dioptimasi untuk pentium  
 

 WinLinux ; distro yang dirancang untuk diinstall diatas partisi DOS (WINDOWS). 
WinLinux dibuat seakan-akan merupakan suatu program aplikasi under windows.  

 

 Dan masih banyak lagi; misalnya Fedora, Knoppix, .....  
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Aplikasi Sistem Operasi Linux 

Pengguna Linux, yang pada umumnya memasang dan melakukan sendiri konfigurasi 

terhadap sistem, lebih cenderung mengerti teknologi dibanding pengguna Microsoft 

Windows atau Mac OS. Mereka sering disebut hacker atau geek. Namun stereotipe ini 

semakin berkurang dengan peningkatan sifat ramah-pengguna Linux dan makin luasnya 

pengguna distribusi. Linux telah membuat pencapaian yang cukup baik dalam pasaran 

komputer server dan komputer tujuan khusus, seperti mesin render gambar dan server web. 

Linux juga mulai populer dalam pasaran komputer desktop. 

 

Linux merupakan asas kepada kombinasi program-server LAMP, kependekan dari Linux, 

Apache, MySQL, Perl/PHP/Python. LAMP telah mencapai popularitas yang luas di kalangan 

pengembang Web. 

 

Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi embeded. Biaya pengadaan Linux yang 

murah memungkinkan penggunaannya dalam peralatan seperti simputer, yaitu komputer 

berbiaya rendah yang ditujukan pada penduduk berpendapatan rendah di Negara-negara 

berkembang. 

Dengan lingkungan desktop seperti KDE dan GNOME, Linux menawarkan antarmuka 

pengguna yang lebih menyerupai Apple Macintosh atau Microsoft Windows daripada 

antarmuka baris teks seperti Unix. Oleh karena itu, lebih banyak program grafik dapat 

ditemui pada Linux yang menawarkan berbagai fungsi yang ada pada utilitas komersil. 

 

Perbedaan mendasar Linux 

Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah, harga. Linux ini 

GRATIS. Berarti dapat diperbanyak, dan didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee 

atau royalti kepada seseorang. Tetapi banyak isue lainya dengan bersifat free, selain dari 

pertimbangan harga. Source code Linux tersedia bagi setiap orang. Perkembangan Linux 

menunjukkan pentingnya perananan kebebasan ini. Hal ini telah menghasilkan suatu tingkat 

keterlibatan yang menakjugkan dari ribuan atau bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia. 

Kebebasan ini telah memungkinkan para vendor perangkat keras membuat driver untuk 

divais tertentu tanpa harus mendapatkan lisensi source code yang mahal, atau 

menandatangani non descructive agreement. Dan itu juga telah menyediakan kemungkinan 

bagi mahasiswa ilmu komputer di seluruh dunia untuk melihat ke dalam suatu sistem 

operasi yang nyata dan berkualitas komersial. Karena Linux itu tersedia secara bebas di 

Internet, berbagai vendor telah membuat suatu paket distribusi, yang dapat dianggap 

sebagai berbagai versi kemasan Linux. paket ini termasuk lingkungan Linux lengkap, 

perangkat lunak untuk instalasi, dan mungkin termasuk perangkat lunak khusus, dan 

dukungan khusus.  
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Perbandingan Linux terhadap sistem operasi lainnya 

Linux disusun berdasarkan standard sistem operasi POSIX, yang sebenarnya diturunkan 

berdasarkan fungsi kerja UNIX. UNIX kompatibel dengan Linux pada level system call, ini 

berarti sebagian besar program yang ditulis untuk UNIX atau Linux dapat direkompilasi dan 

dijalankan pada sistem lain dengan perubahan yang minimal. Secara umum dapat dikatakan 

Linux berjalan lebih cepat dibanding Unix lain pada hardware yang sama. Dan lagi UNIX 

memiliki kelemahan, yaitu tidak bersifat free. MS-DOS memiliki kemiripan dengan Linux, 

yaitu file sistem yang bersifat hirarkis. Tetapi MS-DOS hanya dapat dijalankan pada 

prosesor x86, dan tidak mendukung multi-user dan multi-tasking, serta tak bersifat free. 

Juga MS-DOS tidak memiliki dukungan yang baik agar dapat berinteroperasi dengan sistem 

operasi lainnya, termasuk tidak tersedianya perangkat lunak network, program 

pengembang, dan program utilitas yang ada dalam Linux. Microsoft Windows menawarkan 

beberapa kemampuan grafis yang ada pada Linux termasuk kemampuan networking, tetapi 

tetap memiliki kekurangan yang telah ada pada MS-DOS.  

Windows NT yang juga tersedia untuk Digital Alpha dan juga prosesor x86 juga memiliki 

beberapa kekurangan yang telah ada pada MS-DOS. Waktu untuk menemukan suatu bug 

dalam suatu sistem operasi ini tak sebanding dengan harga yang harus dibayar.  

Sistem operasi Apple untuk Macintosh hanya dapat berjalan di sistem Mac. Juga memiliki 

kekurangan dari sisi ketersediaan perangkangkat bantu pengembang (development tool), 

dan juga kurang dapat secara mudah untuk berinteroperasi dengan sistem operasi lainnya. 

Apple juga telah memungkinkan Linux dapat dijalankan pada PowerMac.  

 

Pasar serta kemudahan pemakaian 

Saat ini, linux yang pada awalnya hanya merupakan sistem operasi yang digunakan oleh 

peminat komputer, telah menjadi sistem yang lebih mudah digunakan (user-friendly), 

dilengkapi dengan antarmuka grafis dan ketersediaan berbagai macam aplikasi yang lebih 

mirip dengan sistem operasi lainnya, daripada hanya sebatas baris perintah Unix. Namun 

kesan ini telah menimbulkan banyak kritikan, termasuk dari pendukung Linux. Mereka 

berpendapat bahwa Linux dan proyek program bebas masih belum mencapai faktor 

"kemudahanan dalam pemakaian" yang memuaskan. Persoalan tentang kemudahan Linux 

dibanding Windows atau Macintosh masih menjadi isu perdebatan yang hangat. Pasaran 

Linux pada segmen komputer meja masih lebih kecil namun semakin berkembang. Menurut 

Lembaga Penyelidikan Pasaran IDC, besar pasaran Linux pada tahun 2002 adalah 25% 

pada segmen server, dan 2.8% pada segmen pasar Komputer pribadi. 

Bagi mereka yang terbiasa menggunakan Windows atau Macintosh, Linux mungkin terasa 

lebih sukar, hal ini disebabkan karena perbedaan dalam melakukan berbagai kerja 

komputer. Dan lagi, pengguna perlu mengganti program yang sering mereka gunakan 

dengan program lain sebagai pengganti bila program tersebut tidak didapati dalam Linux 

(atau pilihan yang agak terbatas, misalnya permainan komputer). Faktor lain adalah sifat 

keraguraguan pengguna untuk melepaskan sistem operasi mereka yang biasa mereka 

pergunakan (banyak pengguna masih menggunakan Windows). Selain itu, kebanyakan 

komputer baru telah dilengkapi dengan sistem operasi Windows siap pakai (preinstalled). 

Faktor-faktor ini menyebabkan perkembangan Linux yang agak lambat. 
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Walau bagaimanapun, kelebihan Linux seperti biaya rendah, sekuritas yang lebih aman, dan 

tidak bergantung pada vendor, telah meningkatkan penggunaan yang luas di kalangan 

korporasi dan perkantoran. Dalam situasi ini, halangan yang disebut di atas dapat dikurangi 

karena hanya aplikasi/utiliti yang terbatas digunakan, serta administrasi dan konfigurasi 

komputer (administration) dikendalikan oleh sekumpulan pekerja pakar IT yang sedikit. 

Terdapat berbagai kajian yang dilakukan terbatas biaya serta kemudahanan Linux. 

Relevantive (sebuah lembaga berpusat di Berlin, yang mengkhususkan diri dalam riset 

lembaga tentang ke'mudahan'an program, serta servis web) telah membuat kesimpulan 

bahawa ke-dapatpakai-an Linux dalam pekerjaan dengan menggunakan komputer meja 

adalah hampir sama dengan Windows XP. Bagaimanapun, kajian oleh IDC (yang dibiayai 

oleh Microsoft) mengklaim bahwa Linux mempunyai biaya pemilikan (Total Cost of 

Ownership) yang lebih tinggi dibanding Windows. 

Linux juga sering dikritik karena jadwal penembangannya yang tidak dapat diduga. Secara 

langsung, menyebabkan minat penggunaan linux pada lapisan pengguna Enterprise lebih 

kecil dibandingkan sistem operasi lain (Sumber:Marcinkowski, 2003). Disamping itu, ragam 

pilihan distribusi Linux yang cukup banyak juga dikatakan membingungkan konsumer, dan 

vendor program. 

 

Instalasi 

Proses instalasi Linux yang sukar seringkali menjadi penghalang bagi pengguna baru, 

namun proses ini sekarang sudah menjadi lebih mudah. Dengan penerimaan Linux oleh 

beberapa pabrikan komputer pribadi besar, komputer terpasang (built up) dengan distribusi 

Linux siap pakai saat ini banyak tersedia. Selain itu, terdapat juga distribusi Linux yang 

dapat dijalankan (boot) secara langsung dari cakram optik (CD) tanpa perlu diinstalasi ke 

cakram keras (hard disk); hal ini dikenal dengan istilah Live CD. Contoh distribusi dalam 

bentuk Live CD adalah Knoppix/Gnoppix, Kubuntu/Ubuntu dan Gentoo. Saat ini hampir 

semua distribusi Linux menyediakan versi Live CD untuk produknya. ISO image untuk 

cakram optik untuk distribusi Linux tersebut biasanya dapat diunduh dari Internet, dibakar ke 

CD, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai CD yang siap untuk proses boot. 

Instalasi Linux juga merupakan instalasi berupa suite, yaitu dimana penginstalasian tersebut 

secara otomatis menginstalasi program-program standar, seperti pemutar MP3, Office Suite, 

dan pengolah gambar. 

 

Konfigurasi 

Konfigurasi setelan Linux dan aplikasi di atasnya banyak yang dilakukan lewat berkas teks 

di direktori /etc. Pada perkembangan selanjutnya, utilitas seperti Linuxconf dan GNOME 

System Tools memudahkan pekerjaan ini lewat antarmuka grafik. Kendati demikian, baris 

perintah (command line) tetap merupakan cara yang paling umum digunakan. 
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Dukungan 

Dukungan bagi Linux biasanya didapatkan melalui peer(dalam konteks ini maksudnya 

kelompok pengguna linux/KPLI) - pengguna Linux lain di dalam forum internet, IRC, 

newsgroup dan mailing list. Kelompok Pengguna Linux (LUG, Linux User Group) telah 

didirikan di seluruh dunia untuk membantu pengguna lokal, pengguna baru, dan pengguna 

berpengalaman. Di Indonesia kelompok ini tergabung dalam KPLI daerah seperti KPLI 

Jakarta, KPLI Bandung, KPLI Jogja dan masih banyak lainnya. Bantuan termasuk instalasi, 

penggunaan, pengadaan serta menggalakkan pengembangan sistem Linux. 

Dukungan resmi Linux di Indonesia dapat diperoleh di Linux User Group (LUG) Indonesia 

atau http://www.lugi.or.id atau http://www.infolinux.or.id 

Dukungan komersil bagi distribusi Linux secara umum menggunakan model bisnis dengan 

menyediakan dukungan teknis. Dukungan pihak ketiga juga sudah tersedia. 

 

Skala Usaha Pembangunan Linux 

Sebuah studi (More Than a Gigabuck: Estimating GNU/Linux's Size [2]) Terhadap Red Hat 

Linux 7.1 menemukan bahwa distribusi ini berisi 30 juta baris kode sumber („‟source lines of 

code (SLOC)‟‟). Menggunakan model biaya COCOMO studi ini menunjukan bahwa distribusi 

ini memerlukan waktu pengembangan sebanyak 8000 tahun, apabila software ini di 

kembangkan dengan cara proprietary konvensional. Dan akan menghabiskan sekitar 1.08 

miliar dolar (dolar tahun 2000) untuk dikembangkan di Amerika Serikat. 

Mayoritas dari kode (71%) ditulis dalam C, namun banyak bahasa lain digunakan, termasuk 

C++ shell scripts, Lisp, assembly language, Perl, Fortran dan Python. 

Sekitar setengah dari kodenya di lisensikan di bawah GPL. 

Kernel Linux mengandung 2.4 juta baris kode, atau sekitar 8% dari total kode yang dipakai 

dalam sebuah distribusi/distro. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas dari distribusi Linux 

terdiri dari kode yang tidak terkandung dalam Kernel Linux. 

"GNU/Linux" 

Kontroversi Penamaan GNU/Linux 

GNU adalah singkatan dari GNU's Not Unix. 

Disebabkan utiliti-utiliti dari proyek sistem operasi bebas GNU - tanpa ini sistem Linux tidak 

akan menyerupai sistem Unix dalam perspektif pengguna - Richard Stallman dari GNU/FSF 

memohon agar kombinasi sistem (proyek GNU dan kernel Linux), disebut sebagai 

"GNU/Linux". Pengguna distribusi Linux dari proyek Debian lebih cenderung menggunakan 

nama tersebut. Kebanyakan pengguna lebih mudah menggunakan istilah "Linux". 
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Tindakan Undang-undang (Litigasi) 

Artikel utama: SCO Vs IBM Pada bulan Maret 2003, Grup SCO (SCOG - SCO Group) telah 

mengeluarkan gugatan terhadap IBM yang mengklaim bahwa IBM telah memasukkan 

sebagin besar dari bahan intelektual milik SCOG (kode sumber) ke dalam kernel Linux, di 

mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap lisensi IBM untuk menggunakan UNIX. 

Disebutkan bahwa lisensi tersebut dipegang oleh Kelompok SCO. Tambahan lagi, 

Kelompok SCO juga telah mengirim surat kepada beberapa lembaga dan memberi 

ancaman tentang penggunaan Linux tanpa lisensi dari kelompok SCO akan menerima 

tindakan dari mereka. Kelompok SCO juga mengeluarkan pernyataan pada media massa 

bahwa mereka akan menggugat pengguna Linux selanjutnya. Kontroversi ini telah mencetus 

beberapa kecaman oleh Kelompok SCO terhadap Novell, DaimlerChrysler, dan AutoZone, 

selain gugatan balik oleh Red Hat dan pihak lain terhadap SCOG. 
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Pembahasan 

 

Sejarah Ubuntu 

Ubuntu merupakan sistem operasi Linux yang diluncurkan pada tahun 2004. Sistem operasi 

ini merupakan turunan dari sistem operasi Linux yang lain, yaitu Debian yang selama ini 

sering dipergunakan untuk komputer-komputer server. 

Ubuntu itu sendiri merupakan sebuah system operasi berbasis Debian Linux yang dibuat 

denga tujuan: 

 Selalu gratis atau tidak akan terdapat biaya lisensi 

 Siap dipergunakan dalam kondisi stabil dengan siklus peluncuran yang tetap, 

yaitu setiap 6 bulan 

 Berprinsip pada pengembangan perangkat lunak berkode terbuka (open 

source). 

Ubuntu didukung oleh perusahaan yang bernama Canonical, Ltd. (www.canonical.com) 

yang dipimpin oleh Mark Shuttleworth. Perusahaan itu sendiri mempunyai tujuan untuk 

membantu dalam pengembangan, distrubusi, dan promosi dari produk perangkat lunak yang 

bersifat kode terbuka (open source), dan juga untuk memberikan perangkat dan dukungan 

untuk komunitas-komunitas open source. Perusahaan ini bermarkas di Eropa dengan 

cabang-cabang di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Kata Ubuntu sendiri 

merupakan kata dalam bahasa Afrika yang berarti kemanusiaan untuk sesama atau saya 

adalah saya karena kita semua. 

 

Beberapa versi Ubuntu yang sudah dan akan dirilis adalah: 

 Warty Warthdog (versi 4.10) 

 Hoary Hedgehog (versi 5.04) 

 Breezy Badger (versi 5.10) 

 Drapper Drake (versi 6.06) 

 Edgy Eft (versi 6.10) 

 Feisty Fawn (versi 7.04) yang merupakan versi terbaru 

 Gusty Gibbon (versi 7.10) yang sekarang masih dalam pengembangan 

http://www.canonical.com/


Yanly W Lumingkewas SI/III 

Sistem Operasi Komputer  11 
 

Sejak pertama kali dirilis, Ubuntu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para 

pengguna Linux karena kestabilannya. Pengguna notebook terutama yang paling 

diuntungkan karena cenderung lebih “ringan” dan lebih stabil apabila memakai Ubuntu 

dibandingkan dengan sistem operasi Linux yang lain. Para pengguna desktop juga 

diuntungkan karena kenyamanan dan kemudahan dalam pemakaiannya. 

 

Persiapan Menjelang Instalasi ubuntu 7.04 

Sebelum computer akan dipasangi Ubuntu 7.04, diperlukan beberapa persiapan antara lain: 

1. Mengeset BIOS agar melihat DVD-ROM saat boot up pertama BIOS (Besic Input 

Output System) adalah program kecil yang terpasang pada keyboard komputer 

terutama pada saat boot up (penghidupan awal). Untuk mengubah setting-an dari 

BIOS biasanya dapat dilakukan dengan menekan tombol DEL/F2 pada keyboard 

pada saat computer pertama kali dihidupkan. Akan terdapat koleksi menu yang bisa 

disetting oleh pengguna komputer. Hal penting yang perlu dilakukan adalah 

mengbah agar pada saat komputer pertama kali menyala akan melihat CD-

ROM/DVD-ROM sebelum melihat ke hard disk. Carilah bagian pada BIOS yang 

mengatur Boot Devices, aturlah agar pertama Boot Devices adalah CD-ROM, 

sedangkan kedua Boot Devices dan ketiga Boot Devices adalah hard disk. Dengan 

demikian, komputer sekarang akan mencari CD-ROM/DVD-ROM terlebih dahulu 

sebelum ke hard disk untuk mencari sistem operasi yang akan diaktifkan. 

 

2. Menyiapkan ruang kosong pada hard disk 

Untuk instalasi Ubuntu 7.04 dapat dilakukan dalam 2 jenis konfigurasi, yaitu Single 

Boot atau Dual Boot. Single Boot artinya Ubuntu 7.04 merupakan satu-satunya 

sistem operasi pada komputer, Dual Boot artinya komputer memiliki 2 atau lebih 

sistem operasi yang dapat dipilih pengguna untuk diaktifkan. 

Konfigurasi Dual Boot merupakan konfigurasi yang sering dipakai karena komputer 

biasanya sudah terpasang sistem operasi lain, yaitu Windows XP atau Windows 

Vista. Untuk memasang Ubuntu 7.04 pada komputer ini diperlukan ruang kosong 

yang kami anjurkan sebesar 5 GB ke atas. Cara membuat ruang kosong pada hard 

disk adalah dengan bantuan program khusus seperti PowerQuest Partition Magic 

apapun pada saat instalasi Windows XP ataupun windows Vista pertama kali yang 

sengaja diatur agar tidak mengambil semua ruang hard disk. 
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3. Memahami konsep partisi hard disk 

Hard disk pada komputer adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berkas-

berkas komputer secara permanen. Pada penyimpanaannya hard disk tersebut akan 

terbagi-bagi dalam bagian-bagian yang disebut partisi. Pada konfigurasi Dual Boot 

yang dijelaskan di atas, sistem operasi Windows XP/Vista akan menempati pada 

salah satu partisi, sedangkan Ubuntu akan dipasang dengan membuat partisi-partisi 

baru pada ruang kosong yang telah disediakan. 

Biasanya untuk pemasangan Ubuntu, diperlukan sebanyak 1 buah partisi dan 

direkomendasikan sebanyak 4 buah partisi. 

 Partisi /boot : partisi ini berisi berkas-berkas yang diperlukan Ubuntu pada 

saat penyalaan komputer awal. Ukuran yang direkomendasikan untuk partisi 

ini adalah 256 MB. 

 Partisi / :partisi ini disebut juga yang akan digunakan untuk menyimpan 

semua berkas-berkas utama dari sistem operasi Ubuntu. Ukuran dari partisi 

ini minimal 2 GB dan pada contoh ini akan dubuat partisi / sebesar 10 GB. 

 Partis /home : partisi /home adalah partisi tempat penyimpanan dari sistem 

operasi Ubuntu. Apabila pada saat instalasi Ubuntu tidak dispesifikasikan, 

maka program instalasi akan menempatkan /home menjadi satu dengan 

partisi /. Pemisahaan partisi /home direkomendasikan karena pada saat 

memperbaharui sistem Ubuntu misalnya atau saat memperbaiki sistem 

operasi Ubuntu yang rusak biasanya disarankan untuk menformat ulang 

semua partisi yang ada termasuk partisi /. Apabila partisi /home dipisahkan 

maka data-data dari pengguna yang sebelumnya tersimpan tidak akan 

terhapus. Pada contoh kali ini akan dibuat partisi /home sebesar 5 GB. 

 Partisi swap : partisi ini merupakan partisi yang digunakan untuk menyimpan 

data sementara pada saat komputer aktif terutama pada kondisi memori 

komputer sedang komputer data yang lebih besar dari kapasitasnya sehingga 

akan menyimpan sebagian datanya pada partisi swap. Pada contoh kali ini 

besarnya partisi swap sekitar 512 MB. 

 Parisi-partisi tambahan: partisi dari sistem operasi Windows XP/Vista akan 

dianggap partisi tambahan yang akan dipasang pada lokasi /media pada 

partisi root. Misalnya, partisi Windows terdapat pada partisi pertama maka 

partisi tersebut akan dinamakan /media/sda 1 atau /media/had 1. 
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4. Memahami konsep filesystem pada komputer 

Cara sistem operasi menyimpan berkas-berkas pada sebuah partisi dinamakan 

Filesystem. Untuk sistem operasi XP/Vista Filesystem yang biasanya digunakan 

adalah NTFS, FAT32, ataupun WinFS. Sedangkan untuk Ubuntu Dipergunakan 

Filesystem EXT3. 

Pada saat sistem operasi Ubuntu dioperasikan nantinya, komputer akan mampu 

mengenali partisi-partisi yang dimiliki oleh sistem operasi Windows terutama NTFS 

dan FAT32, namun dengan perbedaan perlakuan pada keduanya. Untuk Filesystem 

NTFS sifatnya hanya read-only (baca saja) sehingga kita hanya mampu membaca 

dan tidak bisa menyimpan atau membuat berkas baru pada partisi tersebut, 

sedangkan FAT32 kita dapat melakukan baca maupun menyimpan berkas baru pada 

partisi tersebut. 

Setelah mengetahui perbedaan perilaku Filesystem Windows pada Ubuntu, maka 

biasanya para pengguna Ubuntu maupun sistem operasi Linux yang lain pada saat 

instalasi Windows akan membuat 2 partisi: partisi pertama memiliki Filesystem NTFS 

untuk menyimpan berkas utama Windows, sedangkan partisi kedua memiliki 

Filesystem FAT32 yang berisi data-data pribadi yang dapat dibaca maupun ditulis 

baik dari Windows maupun Ubuntu. 

 

Langkah-langkah Instalasi Ubuntu 7.04 

Langkah awal instalasi Ubuntu 7.04 dimulai dengan menyalakan komputer dan 

memasukkan DVD Ubuntu yang telah disediakan pada DVD-ROM pada komputer. Tidak 

lama kemudian akan terdapat tampilan awal Ubuntu dengan berbagai macam pilihan, pilihan 

pertama, yaitu Start or Install Ubuntu yang dipilih dengan menekan tombol Enter pada 

keyboard. 
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Proses boot up akan berlanjut dan tampilan Ubuntu setelahnya adalah berikut. Klik dua kali 

dengan mouse pada ikon Install untuk memulai instalasi. 

 

 

Tahapan instalasi pertama diawali dengan memilih bahasa yang akan digunakan 

pada sistem komputer. Gantilah bahasa yang dipakai awalnya, yaitu English menjadi 

Bahasa Indonesia. 
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Tahapan kedua adalah dengan memilih lokasi di mana komputer berada di gambar 

peta Dunia. Kliklah bagian Indonesia, maka tampilan peta Indonesia akan menjadi 

lebih besar. 

 

Apabila kota Jakarta telah terpilih, maka informasi mengenai kota tersebut lengkap 

dengan standar jam yang dipakai, yaitu GMT + 7 jam akan muncul. Tekan tombol 

Maju untuk maju ketahap berikutnya. 

 

 



Yanly W Lumingkewas SI/III 

Sistem Operasi Komputer  16 
 

Tahap ketiga adalah memilih tipe keyboard yang digunakn, dalam hal ini adalah U.S 

English. 

 

 

Tahapan keempat diawali dengan pertanyaan tentang bagaimana sistem akan 

mengatur partisi-partisi yang nantinya dibutuhkan. Terdapat beberapa pilihan dan 

pilihan yang paling mudah adalah Terpadu gunakan area kosong terbesar yang 

kontinu yang memungkinkan sistem instalasi untuk menentukan dan mengatur 

sendiri partisi-partisi yang dibutuhkan. Namun, pilihan Manual akan memberikan 

hasil yang maksimal. 
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Berikutnya akan muncul tampilan yang menyatakan partitioner sedang disiapkan. 

Partitioner adalah aplikasi untuk membuat partisi-partisi baru pada komputer yang 

akan dipasang Ubuntu. 

 

 

 

Untuk mengedit partisi secara manual, apabila sudah terdapat ruang kosong pada 

hard disk Anda, pilihlah ruang kosong tersebut dengan mengklik freee space, 

kemudian tekan tombol New partition. 
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Partisa pertama yang akan dibuat adalah partisi /boot yang besarnya 256 MB. 

Pilihlah Logical untuk tipe partisi dengan ukuran 256, lokasi pada Beginning dengan 

menggunakan ext3 sebagai sistem berkasnya, mount point dituliskan /boot. Tekan 

tombol OK untuk melanjutkan. 

 

 

Berikutnya adalah membuat partisi home (/home) yang besarnya 5000 MB (sekitar 5 

GB) melalui cara yang sama dengan memilih free space, kemudian tekan tombol 

New partition. Ukuran partisi /home ini dapat disesuaikan dengan besar hard disk 

yang dimiliki. Sebagai panduan, sebaiknya ruangan yang disiapkan untuk partisi 

berikutnya, yaitu / (root) minimal 3000 dan swap 256. 
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Partisi berikutnya adalah partisi /. Lakukan dengan cara yang sama dengan 

perbedaan pada mount point dituliskan / (garis miring saja) dan ukuran di sini 

dicontohkan 10000 (sebaiknya minimal 3000 dan sebaiknya disisikan sekitar 512 

untuk partisi terakhir). 

 

 

Partisi terakhir yang dibuat adalah partisi swap yang dihabiskan sampai akhir ruang 

kosong pada hard disk. Pada partisi ini Filesystem yang dipilih adalah swap. Tekan 

tombol OK untuk mengakhiri proses pembuatan partisi. 
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Berikutnya adalah gambaran ringkasan proses partisi yang akan dijalankan. Partisi-

partisi baru tersebut akan mendapatkan nama sesuai urutannya. Pada contoh ini 

partisi terakhir yang telah ada bernama sda5, maka partisi-partisi baru yang akan 

bernama sda6, sda7, sda8, sda9 (apabila komputer Anda menggunakan hard disk 

tipe parallel, maka namanya adalah hda6, hda7, hda8, hda9). 

 

 

Tampilan berikutnya adalah pilihan migrasi dokumen dan setting dari partisi di 

Windows yang dimiliki. Pilihlah kotak cek yang disediakan atau tidak memilih sama 

sekali. Pada contoh ini tidak dilakukan  migrasi dokumen dan setting apa pun. Tekan 

tombol Maju untuk meneruskan proses instalasi. 
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Apabila tombol Maju ditekan, Anda akan diminta untuk mengisikan informasi data 

diri. Isikan nama lengkap, kemudian nama account yang akan diperlukan untuk log 

in, untuk password harus diketikkan dua kali dan harus sama. Nama komputer 

biasanya juga dituliskan otomatis dan Anda ubah sesuai selera. Tekan tombol Maju 

ke proses instalasi terakhir. 

 

Tahapan ketujuh atau yang terakhir berisi ringkasan dari tahap-tahap sebelumnya 

dan pernyataan bahwa sistem operasi Ubuntu siap untuk dipasang. Tekan tombol 

Install untuk memulai proses pemasangan. 
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Proses instalasi akan berlangsung beberapa saat. Biasanya sekitar 10-30 menit 

tergantung dari kecepatankomputer atau laptop yang dimiliki. 

 

 

 

Setelah proses instalasi selesai, akan muncul pertanyaan apakah akan restart 

komputer atau tetap dalam kondisi sekarang. Tekan tombol Restart sekarang untuk 

menyalakan ulang komputer. 
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Proses restart akan berlangsung. Sebelumnya akan terdapat instruksi untuk 

mengeluarkan DVD Ubuntu yang sebelumnya terdapat pada DVD-ROM. Setelah itu, 

proses penyalaan ulang komputer akan berlangsung. Pada proses restart akan 

terdapat menu untuk menetukan sistem operasi apa yang akan diaktifkan, pililah 

Ubuntu sebaiknya dipilih kalau memang akan mengaktifkan sistem operasi Ubuntu 

pada komputer. 

 

Setelah beberapa saat, akan muncul pertanyaan untuk memasukkan pengguna. 

Ketikkan pengguna yang sebelumnya telah disetel pada saat proses instalasi. Selain 

itu, password yang sebelumnya juga telah disetel. Proses pengaktifan dari Ubuntu 

akan segera dimulai. Tampilan pertama kali dari Ubuntu setelah proses instalasi 

adalah sebagai berikut. 

 

 

Pada tampilan Ubuntu ini semua partisi dari Windows akan muncul dan bisa diakses. 
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Mengenal Ubuntu 7.04 Feisty Fawn 

 Apabila kita perhatikan dengan seksama tampilan pertama dari Ubuntu, maka dapat 

kita lihat bahwa tampilan tersebut dibagi menjadi 3 bagian penting yaitu: 

1. Panel bagian atas 

Bagian paling atas yang memanjang disebut panel bagian atas. Pada bagian ini 

terdapat beberapa bagian, yaitu: 

 Menu: terdapat kelompok menu yaitu Aplikasi yang berisi menu untuk 

aplikasi-aplikasi pada Ubuntu, Tempat yang berisi lokasi-lokasi pada 

komputer yang bisa kita akses, dan juga Sistem yang berisi pengaturan-

pengaturan segala aspek dari komputer. 
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 3 buah ikon: 3 buah ikon yaitu ikon Firefox Web Browser yang bisa 

dipergunakan untuk menjelajahi dunia internet, Evolution untuk manajemen 

kegiatan pribadi, dan Help untuk bantuan pemakaian Ubuntu 

 Ikon berbentuk speaker: ikon untuk mengatur aspek suara, yaitu volume 

suara, seting suara, dan lain-lain. Apabila Anda klik dengan mouse sebelah 

kiri akan muncul sebuah slider untuk mengatur tingkat volume suara speaker, 

sedangkan kalau Anda mengklik dengan mouse sebelah kanan akan terdapat 

beberapa pilihan pengaturan aspek suara dari komputer. 

 Informasi hari tanggal dan jam: informasi kalender, apabila kita 

memanfaatkan aplikasi pengatur kegiatan pribadi Evolution, maka segala 

catatan kegiatan dapat dimunculkan di sini. 

 Ikon warna merah paling kanan: ikon untuk keluar(logout) dari Ubuntu. 

 

 

2. Desktop 

Bagian paling luas di tengah disebut desktop. Pada bagian ini terdapat ikon-ikon dari 

partisi-partisi hard disk terutama partisi dari Windows. 

Pada bagian ini pulalah sebagian besar aktivitas pada saat pemakaian Ubuntu akan 

berlangsung. 

 



Yanly W Lumingkewas SI/III 

Sistem Operasi Komputer  26 
 

3. Panel bagian bawah 

Pada panel bagian bawah terdapat 4 bagian penting: 

 Ikon Desktop: ikon paling kiri yang kalau diklik akan menampilkan desktop. 

 Active windows: pada bagian tengah yang tidak terlihat akan muncul tombol-

tombol apabila terdapat  tampilan/jendela yang aktif di desktop. 

 Ikon Desktop swithching: Ubuntu dilengkapi dengan fasilitas multi-desktop 

yang berarti terdapat 2 atau lebih desktop yang aktif pada saat yang 

bersamaan. 2 buah kotak yang terdapat pada panel bawah sebelah kanan 

dapat dipergunakan untuk menampilkan salah satu dari banyak desktop yang 

sedang aktif. 

 Ikon tempat sampah: ikon untuk mengatur dan membuka folder tempat 

sampah. 

 

Mengenal Aplikasi-aplikasi Penting di Ubuntu 

 Setelah proses instalasi dan pengenalan Ubuntu sudah selesai, kita perlu mengenal 

beberapa aplikasi penting yang sudah terdapat pada komputer Ubuntu kita kali ini. 

1. Aplikasi Terminal: aplikasi untuk mengakses segala aspek dari komputer secara 

teks. Aplikasi ini mirip command.com pada sistem operasi Windows. Pengaturan-

pengaturan tahap lanjut dari komputer Ubuntu akan banyak melibatkan aplikasi ini 

yang bisa diakses dari menu Applications > Accessories > Terminal. 

Pada aplikasi Terminal ini terdapat fitur yang dinamakan autocomplete yaitu apabila 

kita mengetikkan suatu berkas yang terdapat dalam folder tersebut dan menekan 

tombol ESC dari keyboard, maka komputer akan secara otomatis melengkapi nama 

berkas yang ingin kita tulis. 
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Berikut adalah daftar perintah-perintah yang bisa dilakukan pada Terminal. Masih 

banyak lagi perintah yang bisa dilakukan, namun untuk sementara ini perintah-

perintah ini dirasa cukup. 

Perintah Keterangan 

su 

 

ls 

 

pwd 

who am i 

cd 

<nama_folder> 

cd .. 

 

uname –r 

cd/ 

dpkg -i 

<berkas 

berakhiran 

deb> 

Mengganti pengguna ke root, password dari root akan diminta 

untuk dimasukkan 

Menampilkan daftar berkas dan folder yang terdapat pada lokasi 

dimana Terminal sedang aktif 

Menuliskan folder/direktori di mana Terminal sedang aktif 

Menuliskan pengguna yang sekarang aktif mengoprasikan Ubuntu 

Menggati folder aktif dari Terminal ke nama_folder yang terletak di 

bawahnya 

Mengganti folder aktif dari Terminal ke folder yang terletak satu 

tingkat di atasnya 

Mengetahui versi karnel dari Ubuntu 

Berpindah ke folder root (tingkat paling atas dari struktur berkas) 

Memasang aplikasi pada komputer (berkas yang dipasang harus 

memiliki akhiran .dep) 

 

2. OpenOffice.org. aplikasi ini merupakan kumpulan aplikasi untuk kegiatan 

perkantoran yang mirip dengan Microsoft Office. Aplikasi-aplikasi OpenOffice.org 

dapat diakses melalui menu Aplikasi > Perkantoran. Aplikasi OpenOffice.org ini 

terdiri dari aplikasi OpenOffice.org Writer sebagai pengolah kata, OpenOffice.org 

calc untuk spreadsheet, OpenOffice.org impress untuk pembuat dokumen 

presentasi, OpenOffice.org Draw untuk aplikasi pembuat gambar dan diagram, dan 

lain-lain. Aplikasi-aplikasi ini di samping membuat format berkas sendiri yang 

bernama Open Document Format juga dapat membuka dan menyimpan dalam 

format-format yang terdapat dalam Microsoft Office. 
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3. Aplikasi gedit: aplikasi gedit merupakan aplikasi pemrosesan teks sederhana yang 

sangat dibutuhkan untuk mengedit berkas-berkas konfigurasi dan penyeting dari 

Ubuntu. Pada Terminal, aplikasi ini dapat dibuka dengan mengetikkan perintah gedit. 
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4. Aplikasi Perambah Berkas: aplikasi ini bernama asli Nautilus yang dipergunakan 

untuk merambah berkas-berkas yang ada pada komputer. Saat kita membuka-buka 

folder,hard disk, atau memilih-milih berkas, maka aplikasi perambah berkas ini 

secara otomatis akan terbuka. 

 

 

5. Aplikasi pengatur kegiatan pribadi Evolution: aplikasi ini dibuat sebagai penyimpan e-

mail pribadi, namun bisa juga dimanfaatkan untuk menyimpan catatan kegiatan, 

memo, kalender pengingat, dan lain-lain. Bukalah Evolution dari ikon panel atas atau 

dari Aplikasi > Perkantoran > Evolution. Saat dibuka pertama kali akan muncul 

ucapan selamat dating. Tekan tombol Maju untuk melanjutkan. 
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Setelah itu, masukkan informasi pribadi Anda, yaitu nama lengkap dan e-mail Anda. 

 

 

Selanjutnya, masukkan informasi tentang server e-mail. Apabila Anda tidak tahu tipe 

servernya, masukkan Tidak Ada. Apabila Anda tidak terkoneksi dengan internet. 

Anda bisa mengontak administrator jaringan untuk mendapatkan informasi yang 

lengkap. 
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Isikan juga Tipe Server untuk pengiriman e-mail. Apabila tidak diketahui 

informasinya, pilihlah sendmail. 

 

 

Masukkan informasi akun e-mail, masukkan nama apa saja dengan format 

nama@gmail.com atau nama@yahoo.com. 

 

 

mailto:nama@gmail.com
mailto:nama@yahoo.com
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Pilihlah lokasi Anda di peta Dunia. Dalam hal ini adalah di Asia/Jakarta. 

 

 

Pengaturan awal telah selesai dan aplikasi Evolution sudah siap dipergunakan. 
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Tampilan dasar aplikasi Evolution adalah sebagai berikut. Pada bagian kiri bawah 

terdapat beberapa tombol, yaitu Surat untuk pengurusan e-mail pribadi, Alamat untuk 

menyimpan alamat seseorang, Kalender untuk menyimpan pengingat kejadian di 

kalender, Memo untuk menyimpan catatan, dan Tugas untuk menyimpan tugas-

tugas yang harus dikerjakan. 

 

 

Untuk menyimpan pengingat kejadian di kalender, tekanlah tombol Kalender 

sehingga tampilan Evolution akan berubah dengan menampilkan kalender dan daftar 

jam kegiatan yang bisa kita isi. Tekan tombol Baru di sebelah atas atau klik salah 

satu jam yang diinginkan untuk menyimpan pengingat kegiatan baru. 
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Masukkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengingat kegiatan yang perlu 

disimpan, kemudian tekan tombol Simpan untuk menyimpan kegiatan tersebut. 

 

 

Apabila telah selesai, maka kegiatan tersebut akan muncul di daftar. Untuk 

menyimpan pengingat kegiatan di hari lain, dapat dilakukan dengan mengklik tanggal 

yang diinginkan pada kalender, kemudian mengklik dua kali dalam daftar jam. 
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Fitur penting lainnya adalah Tugas yang mencatat kegiatan yang harus dilakukan. 

Tekan tombol Tugas dan tampilan dasarnya adalah sebagai berikut. 

 

 

Tekan tombol Baru untuk menambahkan tugas baru. Isikan semua informasi yang 

diperlukan. 
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Setelah disimpan, maka tugas baru tersebut akan muncul di daftar. Kita dapat 

menambahkan tugas-tugas yang lain. 

 

 

Setelah informasi-informasi pribadi disimpan di Evolution, apabila kita mengkilk 

kalender pada panel bagian atas, maka semua yang tercatat akan muncul. Di 

kalender sendiri apabila pada suatu tanggal terdapat kegiatan yang perlu diingat 

akan berubah menjadi tebal, kegiatan hari ini akan muncul detailnya, dan tiugas-

tugas juga akan tampil. 
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Pengaturan Password Root dan Setting Saat Login 

 Pada saat instalasi Ubuntu kita diminta untuk memasukkan data diri, kemudian 

username yang kita inginkan. Selain username tersebut, sebenarnya terdapat pengguna 

satu lagi yang bernama root yang kewemangannya melebihi pengguna lain dalam komputer. 

Namun, biasanya di Ubuntu pengguna ini dimatikan untuk menghindari pengguna yang tidak 

bertanggung jawab merusak sistem yang sudah terpasang. 

Untuk mengaktifkan user root ini, kita perlu membuka aplikasi Terminal yang terdapat pada 

menu Application > Accessories > Terminal. Ketik sudo passwd, kemudian masukkan 

password dari root yang diinginkan sebanyak 3 kali. Sekarang ini username root sudah aktif 

dan siap untuk digunakan. 
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Langkah berikutnya adalah pengaturan login awal dari Ubuntu yang kurang optimal. Bukalah 

menu System > Administration > Jendela Login untuk membuka penyetingan login. 

Masukkan password root yang sebelumnya telah disetel. Pada bagian local, pilih tampilan 

login awal yang Anda sukai. 

 

Pada bagian security, pilih enable timed login untuk memungkinkan komputer akan login 

secara otomatis ke pengguna yang kita pilih setelah tidak ada aktivitas memasukkan 

username saat tampil login. Enable automatic login juga bisa dipilih yang memungkinkan 

komputer langsung masuk ke username yang kita pilih tanpa harus melalui proses tampilan 

login terlebih dahulu. Pada bagian security, berilah tanda cek pada allow local system 

administrator login yang memungkinkan root untuk login secara grafis seperti pengguna-

pengguna yang lain (kalau tidak dicek, maka root tidak akan bisa login secara grafis). 

Proses penyesuaian tampilan login sudah selesai sampai dengan tahapan ini. 
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