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Fedora (sebelumnya bernama Fedora Core, kadang-kadang disebut juga dengan Fedora Linux) 

adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan yum yang dikembangkan oleh Fedora Project yang 

didukung oleh komunitas pemrogram serta disponsori olehRed Hat. Nama Fedora berasal dari 

karakter Fedora yang digunakan di logo Red Hat. Pada rilis 1 sampai 6 distro ini bernama Fedora Core 

yang kemudian berubah menjadi Fedora pada rilis ke-7. Fedora dikenal di dunia Linux sebagai sebuah 

distro yang menjadi pioneerdalam penggunaan teknologi terkini dan merupakan distro yang digunakan 

oleh Linus Torvalds. 

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2013 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 

secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 

atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 

dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 

terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Distro_Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/RPM_Package_Manager
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fedora_Project
http://id.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://id.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
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Salah satu visi utama Fedora tidak hanya mengandung software dibawah lisensi software open 

source dan gratis, tetapi juga menjadi teknologi yang mutakhir. Pengembang fedora lebih membuat 

perubahan yang signifikan daripada hanya memperbaiki khususnya untuk bahwa update Fedora dapat 

digunakan oleh semua Linux. 

Dibandingkan dengan kebanyakan sistem operasi Non-Linux, Fedora memiliki siklus kehidupan 

yang singkat. Versi X dipertahankan hanya satu bulan sampai versi X+2 diluncurkan. Dengan hanya 6 

bulan selisih, dan periode perawatan hanya 13 bulan setiap versinya. Ini dapat membawa permasalahan 

yang mungkin menggunakan versi Fedora tertentu untuk pengembangan produknya (ex, embedded 

systems) dimana dukungan jangka panjang lebih penting dari pada memelihara software revisi 

termukhtakir. 

 

Berikut ini adalah langkah – langkah untuk menginstall Os Fedora pada VirtualBox : 

1. Buatlah “New Virtual Machine” pada software VirtualBox anda, kumudian klik “Start”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
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2. Lalu, pada Welcome Screen pilih dan klik “Install to Hard Drive” untuk memulai intalasi. 

 

3. Pilih bahasa yang ingin anda gunakan pada Os Fedora yang hendak anda install. 
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4. Pilihlah nama pada “hostname.localdomain” textbox seperti dibawah ini. 

 

5. Kemudian Setting Keyboard, Date & Time, Network dan Installation Destination sesuai 

keinginan anda. 
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6. Setelah itu Setting Username & Password, dan tunggu sampai proses instalasi Os Fedora 

selesai. 

 

7. Masukkan Password yang sudah anda Setting untuk Login seperti dibawah ini. 
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8. Ini adalah tampilan Menu pada Os Fedora. 

 

9. DONE….!!! 

 

BIOGRAFI PENULIS  

 

 

Achmad Zakaria Azhar, mahasiswa aktif 

Politeknik Negeri Semarang jurusan Teknik 

Elektro program study Teknik Telekomunikasi D4. 

Talk Less do More. 

Contact Person: 

Blog  : http://zackashare.blogspot.com 

Facebook : https://www.facebook.com/jack.pb1 

E-mail : Achmad.Zakaria.Beng@gmail.com 

 

 

http://zackashare.blogspot.com/
https://www.facebook.com/jack.pb1

