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Pengenalan Linux  
 

 

A. Sejarah Linux 

Linux adalah system operasi yang di kembangkan dari system operasi UNIX. Linux pada 

awalnya di kembangkan oleh mahasiswa Universitas Helsinki yang bernama Linux Benedict 

Torvald. Linux adalah system operasi open source dengan lisensi GPL atau General Public 

Licence. Ada beberapa jenis linux yang umumnya penulis ketahui yaitu : 

 Linux Fedora 

 Linux Ubuntu 

 Linux RedHat 

 Linux Mandrake 

 Linux Turbo 

 Linux Caldera Open 

 Linux SuSe 

 Linux Debian 

Saat ini ada tujuh distribusi Linux paling terkenal, yaitu : 

1. RedHat Linux, distributor paling populer di AS dan salah satu yang paling mudah 

digunakan. 

2. Mandrake Linux, distributor yang menambahkan update dan patch untuk RedHat 

Linux. 

3. Caldera Open Linux, distibrusi Linux dengan instalasi dan lingkungan pengguna 

berbasis grafis yang bagus. 

4. Suse Linux, distribusi Linux paling populer di Eropa yang juga menyediakan 

perangkat instalasi dan panduan berbahasa Indonesia. 

5. Slackware Linux. 

6. Debian GNU/Linux. 

7. TurboLinux, distribusi Linux paling populer di Asia yang menyediakan dukungan 

untuk set karakter khusus Asia. 

Keunggulan system operasi linus 

• Multiuser 

• Multiprocessor 

• Multitasking, memungkinkannya program-program berjalan 

bersamaan(background) 

• MultiThreading, dapat menciptakan subproses dengan cara efisien 

• Pembelokkan I/O, Pipe dan Filter 

• Local dan Network File System 

• Security, login dengan password, ownership, group 

• X-Window System 

 

Kelemahan system operasi linux 

 Tidak user friendly 

 Terkadang perangkat lunak yang di install kan tidak compatible 
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BAB 

Menginstal Linux Ubuntu 

 

A. Langkah menginstal Ubuntu dengan Wubi pada Windows 

1. Langkah pertama adalah double click icon wubi.exe 

 

 

2. Setelah itu pilih instal didalam windows jika anda pada saat menginstall 

menggunakan bahasa inggris maka pilihlah instal inside windows 

 

 

3. Pada tampilan pertama pada kotak drive instalasi secara default akan terseting C 

maka rubahlah partisi menjadi D atau E kemudian pada kotak Nama Pengguna/ 

User Name masukan nama anda setelah itu pada kotak kata sandi/password 

masukan kata sandi yang mudah di ingat setelah itu klik pasang/next. 
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4. Setelah itu proses instalasi linux ubuntu sedang berjalan seperti yang 

ditampilkan pada gambar dibawah ini. 

 

 

5. Setelah proses instalasi beres akan tampak layar seperti dibawah ini pilih Reboot 

sekarang / Reboot Now kemudian klik finish maka komputer akan secara 

otomatis merestart. 
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6. Pada tampilan layar dibawah ini pilih lah Ubuntu lalu tekan Enter. 

 

 

7. Maka proses instalasi sedang berlangsung. 
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8. Jika proses instalasi telah selesai kumudian masukanlah User Name dan 

Password yang telah kita set pada awal menginstal. Catatan jika kita lupa user 

name dan password maka kita tidak akan bisa login ke ubuntu. 

 

 

9. Jika username dan password yang dimasukan benar maka akan tampak gambar 

seperti dibawah ini. 
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