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MODUL 1 

PERKEMBANGAN SISTEM OPERASI LINUX 

 

A. Teori Singkat 

 Pada saat ini semua orang sudah mengenal system operasi windows sebagai 

system operasi di komputer mereka. Hampir semua orang yang telah mengetahui 

tentang system operasi windows mengerti cara instalasi, aplikasi dan cara konfigurasi. 

Berbeda dengan system operasi linux, bagi masyarakat di negara maju yang sudah 

mengenal linux dan bahkan mampu untuk membuat system operasi yang serupa 

dengan Linux mereka tidak lagi asing dengan system operasi Linux. 

  Linux atau GNU/Linux adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk 

komputer,.Istilah Linux atau GNU/Linux (GNU) juga digunakan sebagai rujukan 

kepada keseluruhan varian Linux yang di dalamnya disertakan program-program lain 

pendukung  sistem operasi. Contoh program tersebut adalah server web, bahasa 

pemrograman, basisdata, tampilan desktop (Desktop Environment) seperti GNOME 

dan KDE, dan aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org, KOffice, Abiword, 

Gnumeric.  

  Linux telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi popularitas, sehingga 

lebih populer dari versi UNIX yang menggunakan sistem lisensi dan berbayar maupun 

versi UNIX gratis lain yang pada awalnya menandingi dominasi Microsoft Windows 

dalam beberapa sisi. Linux mendukung banyak perangkat keras komputer dan telah 

digunakan di berbagai peralatan dari komputer pribadi, superkomputer dan sistem 

benam (embedded system), seperti telepon seluler dan perekam video pribadi. 

 Pada awalnya, Linux dibuat, dikembangkan dan digunakan oleh peminatnya saja. Kini 

Linux telah mendapat dukungan dari perusahaan besar seperti IBM dan Hewlett 

Packard. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan ini 

dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor, biaya operasional yang rendah 

dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi UNIX, serta faktor keamanan dan 

kestabilannya dibandingkan dengan Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi 

bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak dengan sumber terbuka. 

 

Sejarah Linux 
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         UNIX merupakan salah satu sistem operasi yang mengawali lahirnya Linux ke 

dunia ini. UNIX merupakan salah satu sistem operasi yang ada saat ini. Adapun UNIX 

merupakan salah satu sistem operasi populer selain keluarga raksasa Microsoft (mulai 

dari DOS, MS 9x sampai Vista), Novell, OS/2, BeOS, MacOS dan lainnya. 

  Sejarah kemunculan UNIX dimulai pada tahun 1965 ketika para ahli dari Bell 

Labs, sebuah laboratorium milik AT&T, bekerja sama dengan MIT dan General 

Electric membuat sistem operasi bernama Multics. Nah, sistem operasi Multics ini 

awalnya didesain dengan harapan akan menciptakan beberapa keunggulan, seperti 

multiuser, multiprosesor, dan multilevel filesystem. Namun pada tahun 1969, AT&T 

akhirnya menghentikan proyek pembuatan Multics karena sistem operasi Multics ini 

sudah tidak memenuhi tujuan semula. Dengan kata lain, proyek ini mengalami 

hambatan karena dalam kenyataannya Multics banyak terdapat bugs dan sulit sekali 

dioperasikan 

  Linus Torvalds dilahirkan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 28 Desember 

1969. Orang yang disebut sebagai Bapak Linux(LINus UniX) ini, sudah mengenal 

bahasa pemrograman pada umurnya yang ke 10. Saat itu ia sering mengutak-atik 

komputer kakeknya, Commodore VIC-20. Pada tahun 1988, Linus diterima di 

Univerity of Helsinki dan pada tahun 1990, Linus memulai kelas pemrograman C 

pertamanya. Pada tahun 1991, Linus tidak puas terhadap sistem operasi yang ada pada 

PC pertamanya (MS-DOS atau Disk Operation System), OS buatan Microsoft. 

  Linus lebih cenderung untuk menggunakan sistem operasi UNIX seperti yang 

dipakai komputer milik universitasnya. Akhirnya ia mengganti sistem operasi 

openSource Minix yang berbasiskan UNIX. Adapun Minix ini merupakan sistem 

UNIX kecil yang dikembangkan oleh Andrew S. Tanenbaum, seorang professor yang 

menggeluti penelitian masalah OS dari Vrije Universiteit, Belanda. Adapun Minix ini 

digunakan untuk keperluan pengajaran dan pendidikan Namun Linus merasa bahwa 

Minix masih memiliki banyak kelemahan. Dan mulai saat itu, di usianya yang ke-23, 

Linus mulai mengutak-atik kernel Minix. Dan ia mulai mengembangkan sistem yang 

kompatibel dengan IBM PC. Pada bulan Agustus 1991, lahirlah Linux 0.01 hasil 

oprekan Linus, dan pada tanggal 5 Oktober 1991, secara resmi Linus mengumumkan 

Linux 0.02 yang hanya dapat menjalankan BASH dan gcc compiler. Selain itu, Linus 

juga mempublikasikan sistem operasi buatannya tersebut lengkap dengan source 
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codenya, yang ternyata disambut dengan sangat antusias oleh para programmer dan 

developer di seluruh dunia agar dapat di develop bersamasama 

  Sampai saat ini, Linux dibangun oleh berbagai macam komunitas dan jangan 

heran apabila banyak sekali varian Linux yang beredar. Mulai dari yang berbayar 

sampai yang gratis, dari untuk pemula sampai tingkat lanjut, dan biasanya dengan 

banyaknya variasi Linux yang beredar akan membuat orang awam bingung untuk 

memilih. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Linux 

1. Kelebihan Linux 

a. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka. Sehingga dapat dikatakan, 

tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. 

b. Linux mudah digunakan. Dulu, Linux dikatakan merupakan sistem operasi 

yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun, kini, pandangan 

ini salah besar. Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semudah 

menggunakan Windows. 

c.  Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows, telah terdapat alternatifnya 

di Linux. Kita dapat mengakses situs web Open Source as Alternative untuk 

memperoleh informasi yang cukup berguna dan cukup lengkap tentang 

alternatif aplikasi Windows di Linux. 

d.  Keamanan yang lebih unggul daripada Windows. Dapat dikatakan, hampir 

semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, spyware, trojan, adware, 

dsb. Hal ini, hampir tidak terjadi pada Linux. Di mana, Linux sejak awal 

didesain multi-user, yang mana bila virus menjangkiti user tertentu, akan 

sangat sangat sangat sulit menjangkiti dan menyebar ke user yang lain. Pada 

Windows, hal ini tidaklah terjadi. Sehingga bila dilihat dari sisi maintenance / 

perawatan data maupun perangkat keras-pun akan lebih efisien. 

 

2. Kekurangan Linux 

a. Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih ‘Windows 

minded’. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan-pelatihan atau edukasi kepada 

pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. 
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b. Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik 

pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, 

kita dapat melihatnya di Linux-Drivers.org atau LinuxHardware.org. 

c. Proses instalasi software / aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi 

software di Linux, akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau 

bila mempunyai CD / DVD repository-nya. Bila tidak, maka kita harus men-

download satu per satu package yang dibutuhkan beserta dependencies-nya. 

d. Bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like (seperti 

Linux), maka mau tidak mau harus mempelajari hal ini. Sehingga syarat untuk 

menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal baru dan terus-

menerus belajar. 

 

 

Instalasi Linux 

  Masukan CD Linux Mandrake (CD 1) ke CD drive & booting komputer. 

Mohon di pastikan bahwa anda telah menset BIOS agar urutan booting adalah: 

FDD (floppy) _ CDROM _ HDD (harddisk). 

 Jika booting dari CDROM Linux dapat dilakukan dengan baik maka anda akan 

melihat logo Linux Mandrake pada layar. Anda dapat langsung menekan tombol 

ENTER untuk melanjutkan proses instalasi. Perlu saya ingatkan disini bahwa proses 

instalasi Linux, terutama bagi yang menggunakan distribusi Mandrake 8.0 sudah 

demikian mudahnya karenasebagian besar parameter-nya tinggal di klik OK saja 

karena Mandrake telahmendeteksi & menyiapkan yang terbaik. Di samping itu, 

sebagian parameter dapat di set ulang setelah Linux Mandrake terinstall menggunakan 

fasilitas Mandrake Control Center. Oleh karenanya kita tidak perlu takut akan 

menderita kesulitan yang berarti untuk menginstalasi Linux. Selanjutnya akan saya 

overview sedikit proses yang terjadi pada saat instalasi. Terus terang, sebagian besar 

yang harus kita lakukan hanya menekan OK, Accept. Kalaupun kita harus menset 

sesuatu biasanya semua tertera dengan jelas pada layar. 

 Layar pertama yang akan muncul adalah menanyakan bahasa apa yang ingin anda 

gunakan dalam operasi Linux. Sebagian orang akan memilih bahasa Indonesia yang 

kebetulan di sediakan juga di Linux Mandrake. Beberapa rekan, masih lebih menyukai 

untuk menggunakan bahasa Inggris karena terbiasa dengan bahasa Inggris. Tekan 
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tombol OK untuk melanjutkan. Seperti hal-nya proses instalasi software lainnya, anda 

akan diminta untuk menerima perjanjian lisensi penggunakan software. Anda dapat 

membacanya baik-baik jika dibutuhkan & jika anda menerima perjanjian penggunaan 

software tersebut dapat menekan tombol ACCEPT. Karena Linux mempunyai banyak 

sekali koleksi software, maka ada beberapa pilihan instalasi yang dapat dilakukan. 

Oleh karena itu Mandrake memberikan pilihan apakah kita akan menginstall software 

yang recommended saja, atau untuk expert (ahli). Pada pilihan recommended hanya 

software yang diperlukan saja yang akan di install. Pada pilihan expert maka banyak 

software lainnya yang akan di install yang biasanya hanya dibutuhkan oleh orang yang 

ahli Linux (bukan user biasa). Bagi para pemula saya sarankan untuk memilih 

recommended agar sebagian besar proses akan di otomatisasi oleh Linux.  Mungkin 

yang paling penting hanya pemilihan paket program yang akan digunakan, karena 

Linux membawa banyak sekali paket program. Tentunya sebaiknya anda memilih 

paket program yang anda butuhkan saja untuk menghemat harddisk. Pada dasarnya 

pola fikir yang digunakan tidak terlalu rumit, secara sederhana kita biasanya 

memfokuskan pada penggunaan workstation, server atau development. Masing-

masing akan membutuhkan software yang berbeda sekali satu sama lain. Pada saat 

anda mencoba-coba Linux tidak ada salahnya sebanyak mungkin software di install 

agar dapat dicoba berbagai hal yang berkaitan dengan Linux. Biasanya cukup salah 

satu lingkungan grafik yang di install (saya biasanya memilih KDE) agar tidak 

menghabiskan banyak ruang di harddisk. Biasanya harddisk sebesar 1.5-1.9Gbyte 

cukup untuk menginstall cukup banyak software termasuk source code untuk 

development. 

 Waktu instalasi semua paket software akan sangat tergantung pada jenis CD drive & 

komputer yang anda gunakan. Untuk komputer saya Pentium II 233MHz 

membutuhkan sekitar 45 menit s/d 1 jam untuk menginstall semua paket software 

yang saya inginkan. Pada beberapa kesempatan saya sempat menginstall di mesin 

Pentium III CD drive > 40x, ternyata membutuhkan hanya sekitar 5-10 menit-an untuk 

menginstalasi semua software yang saya butuhkan. Setelah semua software di 

instalasi, anda akan di tanyakan password untuk root (user tertinggi) di mesin anda. 

Jangan sampai lupa password root, karena dengan root anda dapat melakukan apa saja 

di komputer anda ini. Kemudian secara bertahap kita dapat memasukan user untuk 

komputer yang akan kita gunakan. Informasi nama, username, password untuk 
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masingmasing user harus dimasukan secara manual satu per satu. Sebaiknya untuk 

penggunaan sehari-hari gunakan user non-root untuk menjaga jangan sampai kita 

mengubah konfigurasi system secara tidak sengaja. 

 Kita akan di sodorkan beberapa pilihan untuk menset layar monitor, resolusi, tingkat 

warna-nya dll. Biasanya semua sudah di set dengan baik oleh software DrakX. 

Sehingga kita hampir tidak perlu melakukan apa-apa kecuali menekan tombol OK. 

Untuk aman-nya pengalaman saya dalam pemilihan monitor yang di Linux, saya 

biasanya menggunakan setting generic untuk non-interlace monitor jika ingin 

memperoleh resolusi di atas 800×600.. 
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MODUL 2  

PERINTAH DASAR OPERASI LINUX 

 

A. Tujuan 

1. Mahasiswa menggunakan perintah-perintah dasar untuk informasi user 

2. Mahasiswa mengenal format instruksi pada SO Linux 

3. Mahasiswa dapat menggunakan perintah-perintah dasar SO Linux 

4. Mahasiswa dapat menggunakan utilitas dasar SO Linux 

B. Teori Singkat 

User Account 

 Pengguna Linux atau user pada sistem operasi linux memiliki akun pengguna 

yang sudah dibuat sebelumnya oleh seorang administrator. Nama user maksimal 

biasanya 8 karakter dan huruf kecil. Pengguna shell jenis bash tanda promptnya 

adalah $. Pada saat pertama kali menggunakan UNIX / Linux, setiap user harus 

memasukan login dan password. Pada sistem operasi DOS, setiap user yang 

memakai computer tidak pernah ditanya login dan password, karena DOS memang 

dirancang tidak untuk system multi-user. Sedangkan UNIX / Linux, sejak awal 

pengembangannya memang ditujukan untuk sistem multi-user sehingga dilengkapi 

dengan system keamanan yang handal. 

1. login 

Fungsi   : untuk masuk ke dalam jaringan 

Keterangan : Setiap pemakai sah dari sistem LINUX mempunyai 

identifikasi pemakai sendiri (ID). 

2. password  

Fungsi  : Memasukkan kata sandi setelah login. 

Keterangan  : Untuk pemakai yang baru didaftar oleh SUPER USER maka 

user tidak perlu memasukkan kata sandi. Untuk menjaga kerahasiaan, pengetikan 

tombol password tidak ditampilkan di layar. 

Linux 2.0.0 (higo.eepis-its.ac-id.net) (ttyp2)  

higo login: syarif 
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Password: 

Last login: Mon Nov 23 15:10:29 from 10.252.1.2 

Linux 2.0.0. 

You have mail. 

higo:~$ 

 

Jika seorang user tidak mempunyai hak atau memasukkan password yang keliru 

maka akan tampil pesan : 

 

login: aku 

Password: 

Login incorrect 

 

3. passwd 

 

Fungsi : Untuk membuat atau mengubah kata sandi 

$ passwd 

Changing password for syarif 

Enter old password:  

Enter new password: 

The password must have at least 6 characters, try again. 

Enter new password: 

 

Keterangan : 

Seperti uraian keterangan di password, bila pertama kali log in ke sistem UNIX, 

harus dibuat kata sandi untuk diri sendiri. Harus dipikirkan suatu urutan huruf dan 

angka yang lebih panjang dari 6 karakter untuk kata sandi tersebut. Program 

password meminta pengetikan kata sandi sebanyak 2 kali. Bila ternyata kedua 

ketikan bukan kata yang sama, akan diberikan kesempatan sekali lagi. Sekali 

diterapkan sebuah sandi, maka tidak dapat log in tanpa memberitahukannya pada 

UNIX, oleh karena itu password jangan sampai terlupa. 

 

4. who 
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Fungsi : untuk mengetahui daftar pemakai yang sedang aktif (login) 

$ who  

root tty1 Nov 19 15:34  

lis ttyp1 Nov 23 14:34 (:0.0)  

syarif ttyp2 Nov 23 15:44 (10.252.1.201)  

 

Keterangan :  

perintah who akan memberikan daftar pemakai yang baru saja 

login dengan menunjukkan nama pemakai, terminal ID, dan waktu masing- 

masing login.  

 

5. finger 

 

Fungsi : finger mempunyai kegunaan hampir sama dengan who, hanya saja 

finger menyediakan informasi identitas user yang lebih lengkap dari who. 

Contoh perbedaan pemakaian who dan finger  

$ who 

nanang ttyp1 Nov 26 14:59 (:0.0) 

nanang ttyp2 Nov 26 16:18 (:0.0) 

sulis ttyp3 Nov 26 17:03 (surat.eepis-its.) 

syarif ttyp4 Nov 26 18:01 (10.252.1.201) 

 

$ finger 

Login Name Tty Idle Login Time 

nanang Nanang Syahroni p1 2:17 Nov 26 14:59 (:0.0) 

nanang Nanang Syahroni p2 2:11 Nov 26 16:18 (:0.0) 

sulis Sulistyo p3 1 Nov 26 17:03 (surat.eepisits.) 

syarif Iwan Syarif p4 Nov 26 18:01 (10.252.1.201) 

 

6. logout 

 

Fungsi : Untuk keluar dari system 
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Keterangan : bila pemakai akan mengakhiri penggunaan terminal sebaiknya 

menjalankan perintah ini, agar hak akses pada log in-nya tidak disalahgunakan 

oleh orang lain yang tidak berhak. 

 

7. exit 

Fungsi : Untuk keluar dari system 

Keterangan : sama dengan perintah log out. 

 

8. whoami 

Fungsi : untuk mengetahui siapa user yang sedang login di suatu komputer / 

terminal 

Keterangan : digunakan bila anda menemukan terminal yang belum logout atau 

exit dan ingin mengetahui milik siapa terminal tersebut diaktifkan. 

 

9. date 

Fungsi : Menunjukkan atau mengatur tanggal 

 

$ date 

Mon Nov 23 15:55:04 JVT 1998 

 

Keterangan : Mengatur tanggal dan waktu sistem. Bila tidak ada argumen yang 

ditentukan, akan dilaporkan tanggal dan waktu sekarang. 

 

10. cal 

Fungsi : mencetak kalender mulai tahun 0000 s/d 9999 

$ cal 

November 1998 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 
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Keterangan : membuat kalender bulan dan tahun yang ditentukan. Bila bulan 

tidak disertakan, maka dibuat kalender untuk 1 tahun. 

 

11. ls 

 

Fungsi : menampilkan daftar file dalam directory aktif. 

Keterangan : Perintah ini akan menampilkan informasi mengenai directory dan 

file. Bentuk sederhana perintah ls akan menampilkan hanya nama file. Bentuk 

panjang ditandai dengan menggunakan option –1, yang akan menampilkan 

nama-nama file beserta informasi untuk setiap file yang ditampilkan. 

Option-option yang disediakan : 

-a tampilkan semua file di directory termasuk isian. 

-o tampilkan hanya nama directory 

-g cetak ID kelompok hanya untuk bentuk panjang 

-I cetak nomor untuk setiap pemakai 

-l tampilkan seluruh file secara lengkap 

-o cetak ID pemakai (bila pemakai –1) 

-r ubah urutan pengaturan nama file yang telah disusun 

-t atur nama file berdasarkan waktu modifikasi terakhir, tidak berdasarkan 

Nama 

-o atur nama file berdasarkan waktu akses terakhir 

 

Untuk option nama, bila “nama” merupakan sebuah directory, perintah itu 

mencetak informasi yang diminta dengan pilihan (option) bagi semua file dalam 

directory. Bila “nama” sebuah file, maka hanya informasi file bersangkutan yang 

dicetak. 
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MODUL 3 

OPERASI INPUT OUTPUT  

Pipeline, Redirection 

 

A. Tujuan 

1. Memahami konsep proses I/O dan redirection 

2. Memahami standar input, output dan error 

3. Menggunakan notasi output, append dan here document 

4. Memahami konsep PIPE dan filter 

B. Teori Singkat 

1. PROSES I/O 

Sebuah proses memerlukan Input dan Output 

 

 

 

 

 

 

 

Instruksi (command) yang diberikan pada Linux melalui Shell disebut sebagai 

eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, 

maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID 

(Process Identity). Proses dalam Linux selalu membutuhkan Input dan menghasilkan 

suatu Output. Dalam konteks Linux input/output adalah : 

 Keyboard (input) 

 Layar (output) 

 Files 

 Struktur data kernel 

 Peralatan I/O lainnya (misalnya Network) 

 

2. FILE DESCRIPTOR 
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Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan 

melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Tiga buah file descriptor 

standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah : 

 0 = keyboard (standar input) 

 1 = layar (standar output) 

 2 = layar (standar error) 

 

 

 

 

 

Linux tidak membedakan antara peralatan hardware dan file, Linux memanipulasi 

peralatan hardware sama dengan file. 

3. PEMBELOKAN (REDIRECTION) 

Pembelokan dilakukan untuk standard input, output dan error, yaitu untuk 

mengalihkan file descriptor dari 0, 1 dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah : 

0< atau < pengganti standard input 

1> atau > pengganti standard output 

2> pengganti pembelokan error 

 

4. PIPA (PIPELINE) 

Mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses.  

Input ⇒ Proses1 ⇒ Output = Input ⇒ Proses2 ⇒ Output 

Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh  

Proses 2. Hubungan output input ini dinamakan pipa, yang menghubngkan Proses 1 

dengan Proses2 dan dinyatakan dengan symbol “|”.  

 

Proses1 | Proses2 

 

5. FILTER 

Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standard input (dari keyboard) dan 

menampilkan hasilnya pada standard output (layar). Contoh filter adalah cat, sort, 

grep, pr, head, tail, paste dan lainnya.  
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Pada sebuah rangkaian pipa : 

P1 | P2 | P3 ……. | Pn-1 | Pn 

 

Maka P2 sampai dengan Pn-1 mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai 

filter. P1 (awal) dan Pn (terakhir) boleh tidak filter. Utilitas yang bukan filter 

misalnya who, ls, ps, lp, lpr, mail dan lainnya. 

 

Beberapa perintah Linux yang digunakan untuk proses penyaringan antara lain : 

 Perintah grep 

Digunakan untuk menyaring masukannya da n menampilkan baris-baris yang hanya 

mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. 

 Perintah wc 

Digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata dan karakter dari baris-baris 

masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui berapa baris gunakan option 

–l, untuk mengetahui berapa kata, gunakan option –w dan untuk mengetahui berapa 

karakter, gunakan option –c. Jika salah satu option tidak digunakan, maka 

tampilannya adalah jumlah baris, jumlah kata dan jumlah karakter. 

 Perintah sort 

Digunakan untuk mengurutkan masukannya berdasarkan urutan nomor ASCII dari 

karakter. 

 Perintah cut 

Digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya, yang 

ditentukan pada option –c. 

 Perintah uniq 

Digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi, 

biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort. 

 

C. Langkah Kerja 

PERCOBAAN: 

1. Login sebagai user. 

2. Bukalah Console Terminal dan lakukan percobaan-percobaan di bawah ini. 
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Perhatikan hasil 

setiap percobaan. 

3. Selesaikan soal-soal latihan. 

Percobaan 1 : File descriptor 

1. Output ke layar (standar output), input dari system (kernel) 

    $ ps 

2. Output ke layar (standar output), input dari keyboard (standard input) 

    $ cat 

    hallo, apa khabar 

    hallo, apa khabar 

    [Ctrl-d] 

3. Input dari keyboard dan output ke alamat internet 

    $ mail <alamat email> 

    contoh surat yang langsung 

    dibuat pada standard input (keyboard) 

    [Ctrl-d] 

4. Input nama direktori, output tidak ada (membuat direktori baru), bila terjadi error     

maka tampilan error pada layar (standard error) 

    $ mkdir mydir 

    $ mkdir mydir (Terdapat pesan error) 

 

 

 

Percobaan 2 : Pembelokan (redirection) 

1. Pembelokan standar output 

    $ cat 1> myfile.txt 

    Ini adalah teks yang saya simpan Ke file myfile.txt 

2.  Pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file 

    $ cat 0< myfile.txt 

    $ cat myfile.txt 

3.  Pembelokan standar error untuk disimpan di file 

    $ mkdir mydir 

    $ mkdir mydir 2> myerror.txt 
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    $ cat myerror.txt 

4. Notasi 2>&1 : pembelokan standar error (2>) adalah identik dengan file descriptor 

1. 

    $ ls filebaru 

    $ ls filebaru 2> out.txt 

    $ cat out.txt 

    $ ls filebaru 2> out.txt 2>&1 

    $ cat out.txt 

5.  Notasi 1>&2 (atau >&2) : pembelokan standar output adalah sama dengan file 

descriptor 2 yaitu 

  standar error 

   $ echo “mencoba menulis file” 1> baru 

   $ cat filebaru 2> baru 1>&2 

   $ cat baru 

6.  Notasi >> (append) 

   $ echo “kata pertama” > surat 

    $ echo “kata kedua” >> surat 

    $ echo “kata ketiga” >> surat 

    $ cat surat 

    $ echo “kata keempat” > surat 

    $ cat surat 

7. Notasi here document (<<++ …. ++) digunakan sebagai pembatas input dari 

keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa 

saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris 

$ cat <<++ 

Hallo, apa kabar ? 

Baik-baik saja ? 

Ok! 

++ 

$ cat <<%%% 

Hallo, apa kabar ? 

Baik-baik saja ? 

Ok! 
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%%% 

8. Notasi – (input keyboard) adalah representan input dari keyboard. Artinya 

menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan 

menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi “-“ berarti menyelipkan input dari 

keyboard 

$ cat myfile.txt – surat 

9. Untuk membelokkan standart output ke file, digunakan operator > 

  $ echo hello 

  $ echo hello > output 

  $ cat output 

10. Untuk menambahkan output ke file digunakan operator >> 

$ echo bye >> output 

$ cat output 

11. Untuk membelokkan standart input digunakan operator < 

  $ cat < output 

12. Pembelokan standart input dan standart output dapat dikombinasikan tetapi tidak 

boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standart input dan output. 

$ cat < output > out 

$ cat out 

$ cat < output >> out 

$ cat out 

$ cat < output > output 

$ cat output 

$ cat < out >> out 

[Ctrl-c] 

$ cat out 

 

Percobaan 3 : Pipa (pipeline) 

Operator pipa (|) digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data 

langsung ke data 

lainnya. 

$ who 

$ who | sort 

$ who | sort –r 
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$ who > tmp 

$ sort tmp 

$ rm tmp 

$ ls –l /etc | more 

$ ls –l /etc | sort | more 

 

Percobaan 4 : Filter 

 

Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk 

fungsi yang lebih 

kompleks 

$ w –h | grep <user> 

$ grep <user> /etc/passwd 

$ ls /etc | wc 

$ ls /etc | wc –l 

$ cat > kelas1.txt 

Badu 

Zulkifli 

Yulizir 

Yudi 

Ade 

[Ctrl-d] 

$ cat > kelas2.txt 

Budi 

Gama 

Asep 

Muchlis 

[Ctrl-d] 

$ cat kelas1.txt kelas2.txt | sort 

$ cat kelas1.txt kelas2.txt > kelas.txt 

$ cat kelas.txt | sort | uniq 

 

D. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

LATIHAN: 
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1. Lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standard 

output ke file baru. 

2. Lihat daftar secara lengkap pada direktori /etc/passwd, belokkan tampilan 

standard output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya. 

3.  Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input. 

4. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standard input dan standard 

output ke file baru.urut. 

5. Buatlah direktori latihan2 sebanyak 2 kali dan belokkan standard error ke file 

rmdirerror.txt. 

6. Urutkan kalimat berikut : 

Jakarta 

Bandung 

Surabaya 

Padang 

Palembang 

Lampung 

7. Dengan menggunakan notasi here document (<@@@ …@@@) Hitung 

jumlah baris, kata dan karakter dari file baru.urut dengan menggunakan filter 

dan tambahkan data tersebut ke file baru. 

8. Gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya. 

$ cat > hello.txt 

dog cat 

cat duck 

dog chicken 

chicken duck 

chicken cat 

dog duck 

[Ctrl-d] 

$ cat hello.txt | sort | uniq 

$ cat hello.txt | grep “dog” | grep –v “cat” 
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E. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

1. LAPORAN RESMI: 
Analisa hasil percobaan 1 sampai dengan 4, untuk setiap perintah jelaskan   

tampilannya. 

2.  Kerjakan latihan diatas dan analisa hasilnya 

3. Berikan kesimpulan dari praktikum ini 
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MODUL 4 

PROSES DAN MANAJEMEN PROSES 
 

A. Kompetensi 

Mahasiswa memahami dan menerapkan Struktur Pemrograman dengan PHP 

 

B. Tujuan 

1. Memahami konsep proses pada sis tem operasi Linux. 

2. Menampilkan beberapa cara menampilkan hubungan proses parent dan child. 

3. Menampilkan status proses dengan beberapa format berbeda. 

4. Melakukan pengontrolan proses pada shell. 

5. Memahami penjadwalan prioritas. 

C. Teori Singkat 

1. KONSEP PROSES PADA SISTEM OPERASI LINUX 

 Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan 

utilitas sistem atau program aplikasi dari shell, satu atau lebih proses ”child” akan 

dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi dibe rikan 

pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses-id. Proses ini 

disebut juga dengan terminology Unix sebagai sebuah Job. Proses Id (PID) 

dimulai dari 0, yaitu proses INIT, kemudian diikuti oleh proses berikutnya 

(terdaftar pada /etc/inittab). Beberapa tipe proses : 

 Foreground 

Proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal (interaktif, 

dialog) 

 Batch 

Proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial (satu persatu). 

Proses Batch tidak diasosiasikan (berinteraksi) dengan terminal. 

 Daemon 

Proses yang menunggu permintaan (request) dari proses lainnya dan 

menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada 

request, maka program ini akan berada dalam kondisi “idle” dan tidak 
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menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya nama proses daemon di 

UNIX berakhiran d, misalnya inetd, named, popd dll 

2. SINYAL 

 Proses dapat mengirim dan menerima sinyal dari dan ke proses lainnya. Proses 

mengirim sinyal melalui instruksi “kill” dengan format kill [-nomor sinyal] PID 

Nomor sinyal : 1 s/d maksimum nomor sinyal yang didefinisikan system Standar 

nomor sinyal yang terpenting adalah : 

 

 

 

 

 

 

3. MENGIRIM SINYAL 

 Mengirim sinyal adalah satu alat komunikasi antar proses, yaitu 

memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus 

dikendalikan. Berdasarkan sinyal yang dikirim ini maka proses dapat bereaksi dan 

administrator/programmer dapat menentukan reaksi tersebut. Mengirim sinyal 

menggunakan instruksi kill [-nomor sinyal] PID Sebelum mengirim sinyal PID 

proses yang akan dikirim harus diketahui terlebih dahulu. 

 

4. MENGONTROL PROSES PADA SHELL 

Shell menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol beberapa 

job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Misalnya bila 

melakukan pengeditan file teks dan ingin melakukan interrupt pengeditan untuk 

mengerjakan hal lainnya. Bila selesai, dapat kembali (switch) ke editor dan 

melakukan pengeditan file teks kembali. Job bekerja pada foreground atau 

background. Pada foreground hanya diperuntukkan untuk satu job pada satu 

waktu. Job pada foreground akan mengontrol shell - menerima input dari 

keyboard dan mengirim output ke layar. Job pada background 

tidak menerima input dari terminal, biasanya berjalan tanpa memerlukan interaksi. 

Job pada foreground kemungkinan dihentikan sementara (suspend), dengan 

menekan [Ctrl-Z]. Job yang dihentikan sementara dapat dijalankan kembali pada 
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foreground atau background sesuai keperluan dengan menekan ”fg ” atau ”bg ”. 

Sebagai catatan, menghentikan job seme ntara sangat berbeda dengan melakuakan 

interrupt job (biasanya menggunakan [Ctrl-C]), dimana job yang diinterrup akan 

dimatikan secara permanen dan tidak dapat dijalankan lagi. 

 

5. MENGONTROL PROSES LAIN 

 Perintah ps dapat digunakan untuk menunjukkan semua proses yang sedang 

berjalan pada mesin (bukan hanya proses pada shell saat ini) dengan format : 

ps –fae atau ps –aux 

Beberapa versi UNIX mempunyai utilitas sistem yang disebut top yang 

menyediakan cara interaktif untuk memonitor aktifitas sistem. Statistik secara 

detail dengan proses yang berjalan ditampilkan dan secara terus-menerus di-

refresh . Proses ditampilkan secara terurut dari utilitas CPU. Kunci yang berguna 

pada top adalah: 

s – set update frequency 

u – display proses dari satu user 

k – kill proses (dengan PID) 

q – quit 

Utilitas untuk melakukan pengontrolan proses dapat ditemukan pada sistem UNIX 

adalah perintah killall. Perintah ini akan menghentikan proses sesuai PID atau job 

number proses. 
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D. Langkah Kerja 

 STATUS PROSES 

1. Pindah ke command line terminal (tty2) dengan menekan Ctrl+Alt+F2 dan login 

ke terminal sebagai user. 

2. Instruksi ps (process status) digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. 

PID adalah nomor Identitas Proses, TTY adalah nama terminal dimana proses 

tersebut aktif, STAT berisi S (Sleepin g) dan R (Running), COMMAND 

merupakan instruksi yang digunakan. 

$ps 

3. Untuk melihat faktor/elemen lainnya, gunakan option –u (user). %CPU adalah 

presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut, %MEM adalah 

presentasi system memori yang digunakan proses, SIZE adalah jumlah memori 

yang digunakan, RSS (Real System Storage) adalah jumlah memori yang 

digunakan, START adalah kapan proses tersebut diaktifkan 

$ps –u 

4. Mencari proses yang spesifik pemakai. Proses diatas hanya terbatas pada proses 

milik pemakai, dimana pemakai teresbut melakukan login 

$ps –u <user> 

5. Mencari proses lainnya gunakan opsi a (all) dan au (all user) 

$ps –a 

$ps –au 

 Logout dan tekan Alt+F7 untuk kembali ke mode grafis 

 Menampilkan Hubungan Proses Parent dan Child 

1. Ketik ps –eH dan tekan Enter. Opsi e memilih semua proses dan opsi H 

menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul dibawah 

proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. 

$ps -eH 

2. Ketik ps –e f dan tekan Enter. Opsi –f akan menampilkan status proses dengan 

karakter grafis (\ dan _) 

$ps –e f 

3. Ketik pstree dan tekan Enter. Akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam 

bentuk hirarki parent/child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Sebagai 
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contoh: 

proses init sebagai parent (ancestor) dari semua proses pada sistem. Beberapa 

child dari init mempunyai child. Proses login mempunya i proses bash sebagai 

child. Proses bash mempunyai proses child startx. Proses startx 

mempunyai child xinit dan seterusnya. 

$pstree 

4. Untuk melihat semua PID untuk proses gunakan opsi –p. 

$pstree –p 

5. Untuk menampilk an proses dan ancestor yang tercetak tebal gunakan opsi –h. 

$pstree –h 

 Menampilkan Status Proses dengan Berbagai Format 

1. Ketik ps –e | more dan tekan Enter. Opsi -e menampilkan semua proses dalam 

bentuk 4 kolom : PID, TTY, TIME dan CMD. $ps –e | more Jika halaman penuh 

terlihat prompt --More-- di bagian bawah screen, tekan q untuk kembali ke 

prompt perintah. 

2. Ketik ps ax | more dan tekan Enter. Opsi a akan menampilkan semua proses 

yang ndihasilkan terminal (TTY). Opsi x menampilkan semua proses yang tidak 

dihasilkan terminal. Secara logika opsi ini sama dengan opsi –e . Terdapa 5 kolom 

: PID, TTY, STAT, TIME dan COMMAND.  

$ps ax | more 

Jika halaman penuh terlihat prompt --More-- di bagian bawah screen, tekan q 

untuk kembali ke prompt perintah. 

3. Ketik ps –e f | more dan tekan Enter. Opsi –e f akan menampilkan semua proses 

dalam format daftar penuh. 

$ps ef | more 

Jika halaman penuh terlihat prompt --More-- di bagian bawah screen, tekan q 

untuk kembali ke prompt perintah. 

4. Ketik ps –eo pid, cmd | more dan tekan Enter. Opsi –eo akan menampilkan 

semua proses dalam format sesuai definisi user yaitu terdiri dari kolom PID dan 

CMD. 

$ps –eo pid,cmd | more 

Jika halaman penuh terlihat prompt --More-- di bagian bawah screen,tekan q 

untuk kembali ke prompt perintah. 
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5. Ketik ps –eo pid,ppid,%mem,cmd | more dan tekan Enter. Akan menampilkan 

kolom PID, PPID dan %MEM. PPID adalah proses ID dari proses parent. %MEM 

menampilkan persentasi memory system yang digunakan proses. Jika proses 

hanya menggunakan sedikit memory system akan ditampilkan 0. 

$ps –eo pid,ppid,%mem,cmd | more 

6. Logout dan tekan Alt+F7 untuk kembali ke mode grafis 

 Mengontrol proses pada shell 

1. Gunakan perintah yes yang mengirim output y yang tidak pernah berhenti $yes 

Untuk menghentikannya gunakan Ctrl-C. 

2. Belokkan standart output ke /dev/null 

$yes > /dev/null Untuk menghentikannya gunakan Ctrl-C. 

3. Salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan 

untuk hal yang lain dengan meletakkan proses padabackground dengan 

menambahkan karakter & pada akhir perintah.  

$yes > /dev/null & Angka dalam ”[ ]” merupakan job number diikuti PID. 

4. Untuk melihat status proses gunakan perintah jobs . 

$jobs 

5. Untuk menghentikan job, gunakan perintah kill diikuti job number atau PID 

proses. Untuk identifikasi job number, diikuti prefix dengan karakter ”%”. 

$kill %<nomor job> contoh : kill %1 

6. Lihat status job setelah diterminasi 

$jobs 

 Menghentikan dan memulai kembali job 

1. Cara lain meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal 

(pada foreground), stop job dan memulai lagi pada background 

$yes > /dev/null. 

Hentikan sementara job (suspend ), bukan menghentikannya (terminate ), tetapi 

menghentikan sementara job sampai di restart. Untuk menghentikan sementara 

job gunakan Ctrl-Z. 

2. Untuk restart job pada foreground , gunakan perintah fg. 

$fg 

3. Shell akan menampilkan nama perintah yang diletakkan di foreground . Stop job 

lagi dengan Ctrl-Z. Kemudian gunakan perintah bg untuk meletakkan job pada 
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background . 

$bg 

Job tidak bisa dihentikan dengan Ctrl-Z karena job berada pada background. 

Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan fg dan kemudian 

hentikan sementara dengan Ctrl-Z. 

$fg 

4. Job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, 

dimana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. 

$yes & 

Untuk menghentikannya tidak dapat menggunakan Ctrl-C. Job harus dipindah ke 

foreground, baru dihentikan dengan cara tekan fg dan tekan Enter, kemudian 

dilanjutkan dengan Ctrl-Z untuk menghentikan sementara. 

5. Apabila ingin menjalankan banyak job dalam satu waktu, letakkan job pada 

foreground atau background dengan memberikan job ID 

$fg %2 atau $%2 

$bg %2 

6. tekan fg dan tekan Enter, kemudian dilanjutkan dengan Ctrl-Z untuk 

menghentikan 

sementara. 

7. Lihat job dengan perintah ps –fae dan tekan Enter. Kemudian hentikan proses 

dengan 

perintah kill. 

$ps -fae 

$kill -9 <NomorPID> 

 Percobaan dengan Penjadwalan Prioritas 

1. Login sebagai root. 

2. Buka 3 terminal, tampilkan pada screen yang sama. 

3. Pada setiap terminal, ketik PS1 = ” \w:” diikuti Enter. \w menampilkan pada 

direktorihome. 

4. Karena login sebagai root, maka akan ditampilkan ~: pada setiap terminal. Untuk 

setiap terminal ketik pwd dan tekan Enter untuk melihat bahwa Anda sedang 

berada pada direktori /root 

5. Buka terminal lagi (keempat), atur posisi sehingga keempat terminal terlihat pada 
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screen 

6. Pada terminal keempat, ketiktop dan tekan Enter. Maka program top akan 

muncul. Ketik i. Top akan menampilkan proses yang aktif. Ketik lmt. Top tidak 

lagi menampilkan informasi pada bagian atas dari screen. Pada percobaan ini, 

terminal ke empat sebagai je ndela Top 

7. Pada terminal 1, bukalah program executable C++ dengan mengetik program yes 

dan tekan Enter. 

8. Ulangi langkah 7 untuk terminal 2. 

9. Jendela Top akan menampilkan dua program yes sebagai proses yang berjalan. 

Nilai %CPU sama pada keduanya. Hal ini berarti kedua proses mengkonsumsi 

waktu proses 

yang sama dan berjalan sama cepat. PID dari kedua proses akan berbeda, 

misalnya 3148 dan 3149. Kemudian gunakan terminal 3 (yang tidak menjalankan 

primes maupun Jendela Top) dan ketik renice 19 <PID terimnal 1> (contoh : 

renice 19 3148) dan diikuti Enter. Hal ini berarti mengganti penjadwalan prioritas 

dari proses ke 19. 

10. Tunggu beberapa saat sampai program top berubah dan terlihat pada jendela Top. 

Pada kolom STAT memperlihatkan N untuk proses 3148. Hal ini berarti bahwa 

penjadwalan prioritas untuk proses 3148 lebih besar (lebih lambat) dari 0. Proses 

3149 berjalan lebih cepat. 

11. Program top juga mempunyai fungsi yang sama dengan program renice. Pilih 

Jendela Top dan tekan r. Program top terdapat prompt PID to renice: tekan 3148 

(ingat bahwa Anda harus mengganti 3148 dengan PID Anda sendiri) dan tekan 

Enter. Program top memberikan prompt Renice PID 3148 to value: tekan -19 dan 

tekan Enter. 

12. Tunggu beberapa saat sampai top berubah dan lihat nilai %CPU pada kedua 

proses. Sekarang proses 3148 lebih cepat dari proses 3149. Kolom status 

menunjukkan < pada proses 3148 yang menunjukkan penjadwalan prioritas lebih 

rendah (lebih cepat) dari nilai 0 

13. Pilih terminal 3 (yang sedang tidak menjalankan yes atau program top) dan ketik 

nice –n -10 yes dan tekan Enter. Tunggu beberapa saat agar program top berubah 

dan akan terlihat proses primes ketiga. Misalnya PID nya 4107. Opsi -10 berada 

pada kolom NI (penjadwalan prioritas). 
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14. Jangan menggunakan mouse dan keyboard selama 10 detik. Program top 

menampilkan proses yang aktif selain program yes. Maka akan terlihat proses top 

terdaftar tetapi %CPU kecil (dibawah 1.0) dan konsisten. Juga terlihat proses 

berhubungan dengan dekstop grafis seperti X, panel dll. 

15. Pindahkan mouse sehingga kursor berubah pada screen dan lihat apa yang terjadi 

dengan tampilan top. Proses tambahan akan muncul dan nilai %CPU berubah 

sebagai bagian grafis yang bekerja. Satu alasan adalah bahwa proses 4107 

berjalan pada penjadwalan prioritas tinggi. Pilih jendela Top, ketik r. PID to 

renice : muncul prompt. Ketik 4107 (ubahlah 4107 dengan PID Anda) dan tekan 

Enter. Renice PID 4107 to value: muncul prompt. Ketik 0 dan tekan Enter. 

Sekarang pindahkan mouse ke sekeliling screen. Lihat perubahannya. 

16. Tutup semua terminal window. 

17. Logout dan login kembali sebagai user 
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MODUL 5 

 BEKERJA DENGAN BASH  SHELL 

 

A. Tujuan 

1. Memahami shell pada sistem operasi Linux. 

2. Menggunakan feature history pada Bash Shell. 

3. Mengubah feature history pada Bash Shell. 

4. Mengubah prompt shell. 

5. Melakukan konfigurasi Bash Shell untuk menjalankan skrip secara otomatis. 

6. Membuat dan mengeksekusi shell script sederhana melalui editor vi. 

7. Memahami job control. 

8. Memahami stack. 

9. Menggunakan alias 

B. Teori Singkat 

1. SHELL 

 Shell adalah Command executive, artinya program yang menunggu instruksi 

dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian 

mengeksekusi perintah tersebut. Shell ditandai dengan prompt. Untuk pemakai 

menggunakan prompt $ dan untuk superuser menggunakan promp #. 

Beberapa macam shell : 

/bin/sh 

 Bourne shell, dirancang oleh Steve Bourne dari AT&T2. 

/bin/csh 

 Dikembangkan oleh UNIX Berkeley yang dikenal dengan C –Shell 

/bin/bash 

 Kompatibel dengan Bourne Shell dan juga mengadaptasi kemampuan Korn 

Shell. 

Perbedaan mendasar antara Shell diatasi hampir tidak ada, kecuali pada fasilitas 

pemrograman dan editing. 

2. PROFILE 

Pada saat login, program akan menjalankan beberapa program yaitu : 

1) /etc/profile 
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 Berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux. 

2) Profil untuk setiap pemakai 

 Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file .bash_profile. 

 Bila tidak ada, maka file .bash_login akan dicari. Bila .bash login tidak ada, 

 maka dicari file bernama .profile . 

3) .bashrc 

 File ini akan dieksekusi untuk perpindahan dari satu shell ke shell yang lain

 melalui instruksi su. 

4) .bash_logout 

 Pada saat logout, maka bash akan mencari file .bash_logout. Bila ada, file 

 tersebut akan dieksekusi sebelum logout  

 

Isi dari /etc/profile: 

# System wide environment and startup programs  

# Functions and aliases go in /etc/bashrc 

PATH=”$PATH:/usr/X11R6/bin” 

PS1=”[\u@\h \W]\\$ “ 

umask 022 USER=‟id –un‟ 

LOGNAME=$USER 

MAIL=”/var/spool/mail/$USER” 

HOSTNAME=‟/bi n/hostname‟ 

HISTSIZE=1000 

HISTFILESIZE=1000 

Export PATH PS1 HOSTNAME HISTSIZE HISTFILESIZE USER 

LOGNAME 

MAIL 

 

PATH merupakan daftar nama direktori. Bila sebuah instruksi diberikan dari 

prompt shell, maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut. 

PS1 adalah prompt dimana : 

 \u = Nama User  

\h = Nama Host 

\W = Nama working directory 
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3. HISTORY 

History diadaptasi dari C-Shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini 

telah dilakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dipilih 

kembali, diedit dan dieksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit 

kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada 

penulisan instruksi maupun parameter.  

^P (Ctrl-P) : melihat instruksi sebelumnya 

^N (Ctrl-N : melihat instruksi berikutnya 

!! : eksekusi kembali instruksi sebelumnya 

!! –3 : 3 instruksi sebelumnya akan diulang 

!!88 : ulangi instruksi no 88 

 

4. BASH-SCRIPT 

Bash-script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk 

eksekusi bash script gunakan . sebelum file bash-script yang berarti eksekusi shell 

dan tanda ./ berarti file bash-script berada pada direktori actual. 

 

5. JOB CONTROL 

Job adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Sebuah Job 

dianggap selesai, bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi Job adalah 

sama dengan eksekusi program, baik proses Background maupun proses 

Foreground. 

 

6. EDITOR vi 

Vi adalah full screen editor, artinya editor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas 

satu layar penuh. Vi mempunyai 2 buah modus, yaitu : 

Command line 

Editor vi mengintepretasikan input sebagai instruksi untuk dieksekusi oleh 

editor, contoh seperti mencari teks, mengganti teks secara otomatis dan lainnya. 

Editing 

Editor vi mengintepretasikan input sebagai teks yang akan dimasukkan ke dalam 

buffer editor. Pada bagian bawah layar akan tampil teks “INSERTING”. Pada 

awal vi dijalankan, maka program memasuki command mode. Dengan menekan 
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tombol “i” maka akan memasuki editing. Untuk kembali ke command mode, 

tekan tombol Esc. 

Kunci-kunci teks editor vi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

KUNCI KETERANGAN 

H Pindah kursor ke kiri satu karakter 

L Pindah kursor ke kanan satu karakter 

K Pindah kursor ke atas 

J Pindah kursor ke bawah 

O Menyisipkan teks (satu baris setelah posisi kursor) 

I Menyisip kan teks (di sebelah kiri posisi kursor) 

A Menyisipkan teks (di sebelah kanan posisi kursor 

Shift + I Menyisipkan teks (di posisi awal baris) 

Shift + A Menyisipkan teks (di posisi akhir baris) 

X Menghapus 1 huruf (di sebelah kanan posisi k ursor) 

Dd Manghapus 1 kata (di sebelah kanan posisi kursor) 

Dd Manghapus 1 baris (di sebelah kanan posisi kursor) 

Yy Mengkopi 1 baris  

2yy Mengkopi 2 baris 

P (Paste) Menampilkan baris kalimat yang sudah dikopi dengan 

kunci yy 

Cw Mengganti 1 kata yang telah ditulis di sebelah kanan posisi 

kursor dengan kata lain 

Cc Mengganti 1 baris kalimat yang telah ditulis di sebelah kanan 

posisi kursor dengan 

kalimat lain 

Ctrl+b Mundur satu layar 

Ctrl+f Maju satu layar 

Ctrl+d Maju setengah layar 

B Menggerakkan kursor ke kiri satu kata 

W Manggerakkan kursor ke kanan satu kata 

^ Pergi ke awal baris 

$ Pergi ke akhir baris 
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U Membatalkan perintah yang terakhir kali 

U Membatalkan seluruh perubahan teks pada baris tempat kursor 

berada 

:! Keluar untuk sementara dari editor vi dan menjalankan 

perintah yang lain 

:wq Write dan quite, simpan berkas dan keluar 

:q! Keluar vi tanpa menyimpan 

:se all Menampilkan semua pilihan set status 

:se nu Menampilkan nomor baris pada kiri layar 

/string Mencari string ke arah depan 

?string Mencari string ke arah belakang 

N Meneruskan pencarian untuk arah yang sama 

N Meneruskan pencarian untuk arah yang berbeda 

 

 

C. Langkah Kerja 

Percobaan 1: Profile 

1. File .bash_profile dijalankan pada home direktori pemakai yang login. File 

.bash_profile adalah hidden file , sehingga untuk melihatnya gunakan opsi a pada 

instruksi ls. 

$ls –a 

$more .bash_profile 

2. File .bash_logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai house 

clearing jobs,artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary 

file atau job lainnya. Melihat file .bash_logout dengan instruksi 

$cat .bash_logout 

 

 

 

Percobaan 2: Menggunakan Feature History Bash 

1. Bash shell menyimpan ”history” perintah yang digunakan sebelumnya. Anda 

dapat mengaksis history dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah 
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menggunakan Panah Atas. Maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. 

2. Berikutnya, berikan Bash shell beberapa perintah untuk diingat. Masukkan 

perintah berikut dan tekan Enter pada setiap baris. 

$cd 

$ls –l /etc 

$ls –l 

$whoami 

$who 

3. Untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat 

menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah 

dimasukkan. 

$history 

4. Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan Panah Atas , 

tetapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara 

yang mudah menggunkaan nomor pada perintah history atau mencarinya. Untuk 

memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci ! diikuti 

nomor perintah. 

$!<Nomor Perintah> Contoh : !780 

5. Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. 

Misalnya !?etc?! akan menjalankan perintah ls –l /etc yang sebelumnya 

digunakan. 

$!?etc? 

6. Kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls –l /etc yang 

kedua dan bukan 

!?etc? 

$history 

7. Apabila string tidak ditemukan pada perintah history maka akan terdapat pesan 

error. 

$!?wombat99? 

8. Jika diketikkan !who maka yang dijalankan adalah perintah who. Tetapi bila Anda 

ketikkan !whoa maka yang dijalankan adalah perintah whoami . 

$!who 

$!whoa 
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9. Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang 

panjang. Misalnya ketik cat /bin/bash | strings | grep shell | less dan tekan Enter. 

Maka akan menampilkan semua string pada file /bin/bash yang berisi kata ”shell”. 

Untuk keluar tekan q. Jika ingin menampilkan kata ”alias”, maka Anda tidak perlu 

mengetik perintah yang panjang lagi, tetapi cukup ketik ^shell^alias^ dan tekan 

Enter maka akan menggantikan kata ”shell” dengan ”alias”. 

$cat /bin/bash | strings | grep shell | less 

$^shell^alias^ 

 

Percobaan 3 : Mengubah Feature History Bash 

1. Bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login 

kembali. File .bash_history menyimpan file history yang terdapat pada home 

directory. 

$cd 

2. Lihat beberapa baris pada file .bash_history dengan ketik tail .bash_history dan 

tekan Enter. File ini bukan file yang up to date. 

$tail .bash_history 

3. Ketik history dan tekan Enter. Maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah 

history dan baris sebelumnya adalah tail .bash_history. Perintah history bersifat up 

to date, karena disimpan pada memory sistem. 

$history 

4. Ketik perintah berikut 

$echo „Ini perintah saya‟ 

5. Log out dan log in kembali sebagai user yang sama. Ketik history dan tekan Enter. 

Maka perintah echo ’Ini perintah saya’ akan berada pada baris terakhir. Lihat file 

.bash_history, maka perintah tsb akan terdapat pada file .bash_history. 

$history 

$tail .bash_history 

6. Ketik history|less untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan 

spacebar untuk melihat file lebih banyak. Untuk keluar tekan q 

$history|less 

7. Untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file ketik berikut dan 

output yang keluar serupa di bawah ini  
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$wc –l .bash_history 

1000 .bash_history 

8. Output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. 

Untuk melihat jangkauan (limit) perintah history digunakan variabel HISTSIZE. 

Untuk melihat jangkauan history ketik sebagai berikut 

$set|grep HISTSIZE 

9. Bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubahlah variabel HISTSIZE 

pada skrip startup yang disebut .bashrc pada home directory. 

$echo „HISTSIZE=5000‟ >> .bashrc 

10. Log out dan log in kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel 

HISTSIZE. 

$set|grep HISTSIZE 

11. Ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada 

BASH history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. 

12. Anda dapat melakukan konfigurasi BASH agar tidak menambah perintah ke 

history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan 

dengan menambahkan variable HISTCONTROL dan diberikan nilai ignoredups 

pada file .bashrc  

$echo „HISTCONTROL=ignoredups‟ >> .bashrc 

13. Log out dan log in kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa 

kali dan perhatikan berapa kali history muncul. 

 

Percobaan 4 : Mengubah Prompt Shell 

1. Prompt Bash shell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain 

menampilkan string statik sebagai prompt, Anda dapat menampilkan menjadi 

dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current 

time. Ketik PS1=’\t:’ dan tekan Enter untuk menampilkan waktu sistem da lam 

format 24 jam sebagai prompt Bash. Format dalam HH:MM:SS 

$PS1=‟\t:‟ 

2. Untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator am dan pm ketik sebagai 

berikut : 

$PS1=‟\t:‟ 

3. Kebanyakan orang menginginkan prompt Bash menampilkan current working 
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directory. Direktory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya 

nama direktory. Karakter \w menampilkan hanya nama direktory. Jika current 

directory adalah home directory, maka tampil prompt ~: 

$PS1=‟\w:‟ 

4. Ketik cd /usr/sbin untuk melihat prompt /usr/sbin: 

$cd /usr/sbin 

5. Ketik PS1=’\W:’ untuk melihat prompt sbin: 

$PS1=‟\W:‟ 

6. Ada beberapa prompt BASH lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3 dan PS4. 

Prompt PS2 digunakan sebagai prompt sekunder. Untuk melihat bagaimana 

penggunaannya, ketik echo ’Hello (tanpa diakhiri penutup quote) dan tekan Enter. 

Simbol lebih besar dari (>) akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa BASH 

menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote (‘) 

dan tekan Enter. Perintah ini akan menyelesaikan prompt PS2, kata ”Hello, ” 

muncul diikuti dengan prompt PS1 pada baris baru.  

$echo ‟Hello 

>‟ 

7. Anda dapat mengubah prompt PS2 seperti mengubah prompt PS1. Ketik perintah 

berikut : 

$PS2=‟Selesai memasukkan perintah Anda:‟ 

8. Kemudian ketik echo ’Hello (tanpa diakhiri penutup quote) dan tekan Enter. Pada 

baris berikutnya akan muncul Selesai memasukkan perintah Anda:. Kemudian 

ketikkan penutup quote (’) dan tekan Enter. Jika perintah selesai, maka kata Hello 

akan muncul diikuti prompt PS1 pada baris baru. 

$echo ‟Hello 

Selesai memasukkan perintah Anda:‟ 

9. Prompt BASH dapat ditampilkan berwar na dengan melakukan setting color-

setting string . Sebagai contoh, prompt BASH di-set dengan \w\$, akan 

menampilkan current working directory yang diikuti $ (atau # jika anda login 

sebagai root). Untuk setting warna menjadi biru ketikkan berikut : 

$PS1=‟\033[0;34m\w\$ \033[0;37m‟ 

10. Untuk mendapatkan prompt warna merah ketikkan berikut : 

$PS1=‟\033[0;31m\w\$ \033[0;37m‟ 
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30=hitam, 31=merah, 32=hijau, 34=biru, 35=ungu, 36=cyan, 37=putih. 

11. Bila menginginkan beberapa warna, ketikkan perintah berikut : 

$PS1=‟\033[0;31m\w\033[0;32m\$ \033[0;37m‟ 

12. Anda bisa menampilkan atribut visual seperti lebih terang, berkedip dan warna 

kebalikannya. Untuk menampilkan prompt yang lebih terang, atribut control 

diganti 1, seperti perintah berikut :  

$ PS1=‟\033[1;34m\w\033[1;32m\$ \033[0;37m‟ 

13. Untuk menampilkan prompt dengan warna berkebalikan, atribut control diganti 7, 

seperti perintah berikut : 

$ PS1=‟\033[7;34m\w\033[7;32m\$ \033[0;37m‟ 

14. Untuk menampilkan prompt berkedip, atribut control diganti 5, seperti perintah 

berikut :  

$PS1=‟\033[5;34m\w\033[5;32m\$ \033[0;37m‟ 

Percobaan 5 : Menambahkan otomatisasi ke Prompt Shell 

1. Pastikan Anda berada di home directory 

$cd ~ 

2. Buatlah skrip sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan 

teks editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat 

file. 

$echo ‟sort ~/list > ~/r13; mv ~/r13 ~/list‟ > 

~/sorter 

3. Buatlah file skrip diatas menjadi file executable 

$chmod +x sorter 

4. Jalankan program sorter diatas setiap shell Bash menampilkan prompt PS1. Untuk 

melakukannya, buatlah variable PROMPT_COMMAND dimana nilainya adalah 

nama dari program sorter. 

$PROMPT_COMMAND=~/sorter 

5. Ketikkan echo ’John Smith:13001’>>list dan tekan Enter. Jika file list tidak ada, 

akan dibuat secara otomatis, tetapi jika sudah ada, string ’John Smith:13001’ akan 

ditambahkan. 

$echo ‟John Smith:13001‟>>list 

6. Ketik cat list dan tekan Enter. Maka Anda akan melihat isi file list. Pada saat ini, 

file mungkin mempunyai hanya satu baris sehingga tidak dapat dilihat apakah file 
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sudah terurut.  

$cat list 

7. Masukkan beberapa perintah serupa dengan point 5 tetapi dengan nama dan 

nomor yang berbeda. Kemudian ketik cat list dan tekan Enter. 

$echo ‟Anita:13002‟>>list 

$echo ‟Samantha:13003‟>>list 

$echo ‟Patrik:13004‟>>list 

$echo ‟Sponse Bob:13005‟>>list 

$echo ‟Lisa:13006‟>>list 

$echo ‟Squid:13007‟>>list 

8. Apabila Anda tidak menginginkan Shell Bash menampilkan file terurut sepanjang 

waktu, Anda tidak perlu menambahkan variable PROMPT_COMMAND=~/sorter 

pada file konfigurasi seperti .bashrc. Bila Anda ingin BASH berhenti menjalankan 

program sorter, maka ketikkan variable 

PROMPT_COMMAND= dan tekan Enter atau log out dan login kembali. 

$PROMPT_COMMAND= 

Percobaan 6 : Membuat Bash-script dan menjalankannya 

1. Membuat file p1.sh 

$vi p1.sh 

echo “Program bash Script” 

2. Mengubah program menjadi executable 

$ls –l p1.sh 

$chmod +x p1.sh 

$ls –l p1.sh 

3. Menjalankan script 

$bash p1.sh 

$sh p1.sh 

$. p1.sh 

$./p1.sh 

4. Konvensi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai #!/bin/bash. 

Tambahkan pada file p1.sh konvensi tersebut 

$vi p1.sh 

#!/bin/bash 
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echo “Program bash script” 

5. Buatlah file p2.sh 

$vi p2.sh 

#!/bin/bash 

echo “Program 2 bash script” 

6. Menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan 

dengan tanda ; 

$cat p1.sh ; cat p2.sh 

$./p1.sh ; ./p2.sh 

7. Menjalankan script sebagai prosees background, sehingga prompt tidak 

menunggu program tersebut selesai. Untuk menjalankan proses background 

gunakan tanda & pada akhir instruksi. 

$./p1.sh & 

$./p2.sh & 

8. Untuk menjalankan 2 program atau lebih dalam satu block, kemudian dieksekusi 

sebagai proses background, gunakan tanda ( … ) 

$(ls ; who) > hasil & 

$cat hasil 

Percobaan 7 : Job Control 

1. Proses foreground 

$ps x 

2. Proses background 

$ps x > hasil & 

3. Setiap job mempunyai PID yang tunggal (unique). Untuk melihat jobs yang aktif 

$jobs 

4. Buatlah file ploop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl-C 

$vi ploop.sh 

#!/bin/bash 

while [ true ] 

do 

sleep 10 

echo “Hallo” 

done 
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5. Buatlah file ploop.sh menjadi executable. Jalankan program, akan ditampilkan 

kata Hallo setiap 10 detik. Untuk keluar program, tekan Ctrl-C (^C) 

$chmod +x ploop.sh 

$./ploop.sh 

6. Jalankan program sebagai background 

$./ploop.sh & 

7. Periksa job yang aktif 

$jobs 

8. Ubah job menjadi foreground, gunakan fg dan nomor job, atau fg dengan argumen 

berupa nama jobs yang sedang berjalan, atau bila tidak rancu dengan jobs yang 

lain, gunakan huruf depan nama jobs yang sedang berjalan. 

$fg %[Nomor Job] (Contoh : fg %1) atau 

$fg %ploop.sh 

9. Untuk mengembalikan jobs tersebut ke background, tekan Ctrl-Z (^Z), kemudian 

jalankan instruksi bg 

$bg 

$jobs 

Perc obaan 8 : Manipulasi stack untuk Direktori 

1. Instruksi dirs digunakan untuk melihat stack direktori, pada output hanya 

ditampilkan direktori home 

 ~ $dirs 

2. Membuat 3 buah direktori 

$mkdir marketing sales support 

3. Masukkan direktori sales ke dalam stack dengan instruksi pushd. Maka terdapat 2 

direktori dalam stack yaitu $HOME/sales dan $HOME. Kemudian lihat direktori 

actual 

$pushd sales 

$pwd 

4. Masuk ke direktori support 

$pushd /home/stD3XXYYY/support 

$pwd 

5. Lakukan kembali untuk direktori marketing 

$pushd ../marketing 
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$pwd 

6. Bila pushd dilakukan tanpa argumen, maka stack akan mengambil direktori 

berikutnya 

$pushd 

$pushd 

$pushd 

7. Untuk membuat direktori sales menjadi direktori paling atas (top stack), maka 

pushd dapat dilakukan dengan argumen +n, dimana n adalah nomor urut direktori 

tersebut 

$pushd +2 

$pwd 

8. Untuk menghapus direktori dari stack, gunakan instruksi popd 

$popd 

$popd +2 

$dirs 

Percobaan 9 : Alias 

1. Alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok 

instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada system : 

$alias 

2. Membuat beberapa alias 

$alias del=‟rm –i‟ 

$alias h=‟history‟ 

3. Gunakan instruksi hasil alias 

$ls 

$del hasil 

$h | more 

4. Untuk menghapus alias gunakan instruksi unalias 

$unalias del 

$del files (Terdapat Pesan Kesalahan) 

D. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

1. Eksekusi seluruh profile yang ada : 

a. Edit file profile /etc/profile dan tampilkan pesan sebagai berikut : 

echo “Profile dari /etc/profile” 
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b. Asumsi nama anda “mahasiswa”, maka edit semua profile yang ada yaitu: 

/home/mahasiswa/.bash_profile 

/home/mahasiswa/.bash_login 

/home/mahasiswa/.profile 

/home/mahasiswa/.bashrc 

Ganti nama /home/mahasiswa dengan nama anda sendiri. Pada setiap file 

tersebut, cantumkan instruksi echo, misalnya pada 

/home/mahasiswa/.bash_profile : 

echo “Profile dari .bash_profile” 

Lakukan hal yang sama untuk file lainnya, sesuaikan tampilan dengan nama file 

yang bersangkutan. 

c. Jalankan instruksi subtitute user, kemudian keluar dengan perintah exit sebagai 

berikut : 

$su mahasiswa 

$exit 

kemudian gunakan opsi – sebagai berikut : 

$su – mahasiswa 

$exit 

Jelaskan perbedaan kedua utilitas tersebut. 

 

2. Prompt String (PS) 

a. Edit file .bash_profile, ganti prompt PS1 dengan ‘>’. Instruksi export diperlukan 

dengan parameter nama variable tersebut, agar perubahan variable PS1 dikenal 

oleh semua shell 

PS1=‟> „ 

export PS1 

b. Eksperimen hasil PS1 : 

$ PS1=“\! > “ 

69 > PS1=”\d > “ 

Mon Sep 23 > PS1=”\t > “ 

10:10:20 > PS1=”Saya=\u > “ 

Saya=mahasiswa > PS1=”\w >” 

~ > PS1=\h >” 
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3. Logout 

Edit file .bash_logout, tampilkan pesan dan tahan selama 5 detik, sebelum eksekusi 

logout 

Echo “Terima kasih atas sesi yang diberikan” 

Sleep 5 

Clear 

4. Bash script 

a. Buat 3 buah script p1.sh, p2.sh, p3.sh dengan isi masing-masing: 

p1.sh 

#! /bin/bash 

echo “Program p1” 

ls –l 

p2.sh 

#! /bin/bash 

echo “Program p2” 

who 

p3.sh 

#! /bin/bash 

echo “Program p3” 

ps x 

b. Jalankan script tersebut sebagai berikut : 

$./p1.sh ; ./p3.sh ; ./p2.sh 

$./p1.sh & 

$./p1.sh $ ./p2.sh & ./p3.sh & 

$( ./p1.sh ; ./p3.sh ) & 

5. Jobs 

a. Buat shell-script yang melakukan loop dengan nama pwaktu.sh, setiap 10 detik, 

kemudian menyimpan tanggal dan jam pada file hasil. #!/bin/bash 

while [ true ] 

do 

date >> hasil 

sleep 10 

done 
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b. Jalankan sebagai background; kemudian jalankan satu program (utilitas find) di 

background sebagai berikut : 

$jobs 

$find / -print > files 2>/dev/null & 

$jobs 

c. Jadikan program ke 1 sebagai foreground, tekan ^Z dan kembalikan 

program tersebut ke background 

$fg %1 

$bg 

d. Stop program background dengan utilitas kill 

$ps x 

$kill [Nomor PID] 

6. History 

a. Ganti nilai HISTSIZE dari 1000 menjadi 20 

$HISTSIZE=20 

$h 

b. Gunakan fasilitas history dengan mengedit instruksi baris ke 5 dari instruksi 

yang terakhir dilakukan 

$!-5 

c. Ulangi instruksi yang terakhir. Gunakan juga ^P dan ^N untuk bernavigasi pada 

history 

buffer 

$!! 

d. Ulaingi instruksi pada history buffer nomor 150 

$!150 

e. Ulangi instruksi dengan prefix “ls” 

$!ls 

 

E. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

LAPORAN 

1. Analisa hasil percobaan yang Anda lakukan. 

2. Kerjakan latihan diatas dan analisa hasil tampilannya. 

3. Berikan kesimpulan dari praktikum ini.  
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MODUL 6 

PEMROGRAMAN SHELL 
 

A. Tujuan 

1. Mempelajari elemen dasar shell script 

2. Membuat program shell interaktif  

3. Menggunakan parameter dalam program 

4. Mempelajari test kondisi serta operator logic yang terkait dengan instruksi test  

5. Mengenal variable built-in dari shell  

6. Membuat aplikasi dengan shell menggunakan konstruksi if-then-else  

7. Menggunakan struktur case – esac.  

8. Loop dengan while, for, do while.  

9. Membuat fungsi dan mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. 

B. Teori Singkat 

 

1. SHELL SCRIPT 

 Shell script dibuat dengan editor teks (ASCII editor) dan umumnya diberikan 

ekstensi “.sh”. Script selalu diawali dengan komentar, yang dimulai dengan tanda 

#, disambung dengan ! dan nama shell yang digunakan. 

#!/bin/sh    a) 

#Program shell   b) 

# 

var1=x    c) 

var2=8 

a) Awal dari program shell, komentar awal ini akan dibaca oleh system, 

kemudian system mengaktifkan program shell (/bin/sh) yang tertera di situ. 

Program shell dapat dipilih, misalnya /bin/csh, /bin/ksh dan lainnya 

b) Adalah komentar, sebagai dokumentasi, baris ini akan diabaikan oleh 

program shell 

c) Penggunaan variable (assignment), tidak boleh ada spasi di antara nama 

variable dan konstanta. 
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2. VARIABEL 

Variable shell adalah variable yang dapat mempunyai nilai berupa nilai String. 

Tata penulisan variable adalah sebagai berikut :  

  nama_var=nilai_var 

Variable harus dimulai dengan alfabet, disusul dengan alfanumerik dan karakter 

lain. Variabel dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar atau campuran 

keduanya. Shell membedakan huruf besar dan huruf kecil (case sensitive), contoh: 

VPT=ummgl 

i=5 

Pemberian nilai variable tidak boleh dipisahkan dengan spasi, karena shell akan 

menganggap pemisahan tersebut sebagai parameter, contoh : 

VPT =ummgl ##error 

VPT= ummgl ##error 

Untuk melihat nilai/isi dari sebuah variable, gunakan tanda $ di depan nama 

variable tersebut. Pada shell, instruksi echo dapat menampilkan isi variable 

tersebut, contoh : 

VPT=ummgl 

echo $VPT 

Gaji=450000 

echo $Gaji 

echo $VPT $Gaji 

Bila menggunakan string yang terdiri dari lebih dari satu kata, maka string 

tersebut harus berada dalam tanda kutip atau apostrof, contoh : 

VPT=ummgl 

VPT2=”Fakultas Teknik UMM” 

Nilai variable dapat diisi melalui keyboard (stdin) dengan instruksi read 

 

3. PARAMETER 

 Sebuah program shell dapat mempunyai parameter sebanyak 9 buah dan 

direpresentasikan melalui variable khusus yaitu variable $!, $2, $3, $4, $5, $6, $7, 

$8 dan $9. Nama program shell (nama script) direpresentasikan melalui variable 

$0. Jumlah parameter dinyatakan sebagai $#. Bila tidak memberikan parameter, 

maka nilai $# adalah 0. 
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Shell variable $* menyatakan seluruh string yang menjadi parameter/argument 

sebuah script ($@ mempunyai arti yang sama). $$ menyatakan nomor proses id 

(pid) dari script yang dijalankan. Pid ini akan terus berubah (umumnya) menaik, 

setiap kali proses berjalan. 

 

4. STATUS EXIT 

Setiap program setelah selesai dieksekusi akan memberikan informasi melalui 

variable spesial $?. Indikasi yang diberikan adalah : 

 Bila program berakhir dengan sukses, $? = 0 

 Bila program berakhir dengan error, $? ≠ 0 

Nilai dari status exit dapat dilihat melalui instruksi echo $? 

 

5. KONSTRUKSI IF 

if instruksi-awal 

then 

instruksi1 

instruksi2 

……………… 

fi 

if akan mengeksekusi instruksi-awal, dan exit status dari instruksi tersebut akan 

menjadi kondisi. Bila 0, maka instruksi selanjutnyua masuk ke dalam blok then. 

Bila tidak 0, maka alur program diteruskan setelah kunci kata f. 

 

6. KONSTRUKSI IF THEN ELSE 

if instruksi1 

then 

instruksi1.1 

instruksi1.2 

……………… 

else 

instruksi2.1 

instruksi2.2 

……………… 
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fi 

Bila status exit tidak sama dengan 0, maka kondisi menjadi FALSE dan instruksi 

setelah else akan dijalankan. 

 

7. INSTRUKSI TEST 

Instruksi test digunakan untuk memeriksa kondisi dari sebuah ekspresi. Ekspresi 

terdiri dari factor dan operator yang dipisahkan oleh spasi. Hasil test akan 

memberikan nilai berupa status exit, yaitu 0 bila ekspresi sesuai, bila tidak maka 

hasil adalah ≠ 0. 

 Operator untuk test 

Operator 0 atau TRUE, jika 

string1 = string2 

string1 != string2 

-n string 

-z string 

Identical 

Not identical 

String is not null 

String is nul 

 

 Test untuk files dan directory 

Operator 0 atau TRUE, jika 

-f namafile 

-d namafile 

-r namafile 

-w namafile 

-x namafile 

-s namafile 

-w namafile 

File ada, file biasa 

File ada, file adalah direktori 

File dapat dibaca 

File dapat ditulis 

File adalah executable 

File ada dan tidak kosong 

File dapat ditulis 

Untuk memudahkan pembacaan (readability), test dapat ditulis dengan 

 [ ekspresi ] 

[ sebenarnya adalah nama lain dari test, bedanya [ akan mencari kurung penutup ] 

pada akhir ekspresi yang harus dipisahkan oleh spasi. 
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8. LOGICAL && DAN || (SHELL LEVEL) 

Notasi && dan || digunakan untuk menggabungkan instruksi shell sebagai 

alternative untuk if then else. Notasi && dan || sering ditemukan dalah shell script 

system administrator untuk menjalankan routine dari system operasi. 

 instruksi1 && instruksi2 

shell akan mengeksekusi instruksi1, dan bila exit status instruksi1 adalah 

FALSE, maka hasil dari AND tersebut sudah pasti sama dengan FALSE, 

sehingga instruksi2 tidak mempunyai pengaruh lagi. Oleh karena itu, 

instruksi2 tidak dijalankan. Sebaliknya bila hasil instruksi1 adalah TRUE(0), 

maka instruksi2 dijalankan 

 instruksi1 || instruksi2 

shell akan mengeksekusi instruksi1, bila exit status adalah TRUE(0), hasil dari 

operasi OR tersebut sudah pasti menghasilkan TRUE, terlepas dari hasil 

eksekusi instruksi2. Oleh karena itu instruksi2 tidak perlu dijalankan. Bila 

hasil instruksi1 adalah FALSE, maka instruksi2 akan dijalankan. 

 

9. OPERATOR BILANGAN BULAT UNTUK TEST 

Untuk membandingkan 2 buah bilangan, test memerlukan operator yang berbeda 

dengan string. 

Operator 0 atau TRUE, jika 

i1 –eq i2 

i1 –ge i2 

i1 –gt i2 

i1 –le i2 

i1 –lt i2 

i1 –ne i2 

Bilangan sama 

Lebih besar atau sama dengan 

Lebih besar 

Lebih kecil atau sama dengan 

Lebih kecil 

Bilangan tidak sama 

 

10. OPERATOR LOGICAL (TEST LEVEL) 

Logical operator terdiri dari AND, OR dan NOT. Operator ini menggabungkan 

hasil ekspresi sebagai berikut : 

NOT : ! 

V !V 

TRUE FALSE 
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FALSE TRUE 

 

AND : -a 

V V2 V1 –a V2 

TRUE 

TRUE 

FALSE 

FALSE 

TRUE 

FALSE 

TRUE 

FALSE 

TRUE 

FALSE 

FALSE 

FALSE 

 

OR: -o 

V V2 V1 –o V2 

TRUE 

TRUE 

FALSE 

FALSE 

TRUE 

FALSE 

TRUE 

FALSE 

TRUE 

TRUE 

TRUE 

FALSE 

 

11. KONSTRUKSI IF THEN ELSE IF 

if instruksi1 

then 

instruksi1.1 

instruksi1.2 

……………… 

elif instruksi2 

then 

instruksi2.1 

instruksi2.2 

……………… 

else 

instruksi3.1 

instruksi3.2 

……………… 

fi 
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Bila status exit tidak sama dengan 0, maka kondisi menjadi FALSE dan instruksi 

setelah else akan dijalankan. 

 

12. HITUNGAN ARITMATIKA 

Tipe dari variable SHELL hanya satu yaitu STRING. Tidak ada tipe lain seperti 

Numerik, Floating, Boolean atau lainnya. Akibatnya variable ini tidak dapat 

membuat perhitungan aritmetika, misalnya : 

A=5 

B=$A +1 ## error 

UNIX menyediakan utilitas yang bernama expr yaitu suatu utilitas yang 

melakukan aritmatika sederhana. 

 

13. INSTRUKSI EXIT 

Program dapat dihentikan (terminated/selesai) dengan instruksi exit. Sebagai nilai 

default program tersebut akan memberikan status exit 0. 

 

14. KONSTRUKSI CASE 

Case digunakan untuk menyederhanakan pemakaian if yang berantai, sehingga 

dengan case, kondisi dapat dikelompokkan secara logis dengan lebih jelas dan 

mudah untuk ditulis.  

case variable in  

match1) 

instruksi1.1 

instruksi1.2 

……………… 

;; 

match2) 

instruksi2.1 

instruksi2.2 

……………… 

;; 

*) 
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instruksi3.1 

instruksi3.2 

……………… 

;; 

esac 

Case diakhiri denan esac dan pada setiap kelompok instruksi diakhiri dengan ;;. 

Pada akhir pilihan yaitu *) yang berarti adalah “default”, bila kondisi tidak 

memenuhi pola sebelumnya. 

 

15. KONSTRUKSI FOR 

For digunakan untuk pengulangan dengan menggunakan var yang pada setiap 

pengulangan akan diganti dengan nilai yang berada pada daftar (list) 

for var in str1 str2 …..strn 

do 

instruksi1 

instruksi2 

……………… 

done 

 

16. KONSTRUKSI WHILE 

While digunakan untuk pengulangan instruksi, yang umumnya dibatasi dengan 

suatu kondisi. Selama kondisi tersebut TRUE, maka pengulangan terus dilakukan. 

Loop akan berhenti, bila kondisi FALSE, atau program keluar dari blok while 

melalui 

exit atau break. 

while kondisi 

do 

instruksi1 

instruksi2 

……………… 

done 
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17. INSTRUKSI DUMMY 

Instruksi dummy adalah instruksi yang tidak melakukan apa -apa, namun instruksi 

ini memberikan status exit 0 (TRUE). Oleh karena itu, instruksi dummy dapat 

digunakan sebagai kondisi forever pada loop (misalnya while). Simbol instruksi 

dummy adalah ⇒ : 

 

18. FUNGSI 

Fungsi adalah program yang dapat dipanggil oleh program lainnya dengan 

menggunakan notasi NamaFungsi(). Fungsi memberikan exit status ($?) yang 

dinyatakan dengan return nr, atau nilai 0 sebagai default. Membuat fungsi diawali 

dengan nama fungsi, parameter, kemudian blok program yang dinyatakan dalam 

{ … }. 

Contoh : 

F1( ) { 

…… 

…… 

return 1 

} 

Variabel dapat didefinisikan dalam fungsi sebagai variable local atau global. Hal 

yang perlu diperhatikan, nama variable yang digunakan dalam sebuah fungsi, 

jangan sampai bentrok dengan nama variable yang sam adi luar fungsi, sehingga 

tidak terjadi isi variable berubah. 

C. Langkah Kerja 

 

Percobaan 1: Membuat shell script 

1. Buatlah file prog01.sh dengan editor vi 

$vi prog01.sh 

#!/bin/sh 

# Program shell 

# 

var1=x 

var2=8 
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2. Untuk menjalankan shell, gunakan notasi TITIK di depan nama program 

$. prog01.sh 

3. Untuk menjalankan shell, dapat juga dengan membuat executable file dan 

dieksekusi relatif dari current directory 

$chmod +x prog01.sh 

$./prog01.sh 

 

Percobaan 2: Variabel 

1. Contoh menggunakan variable pada shell interaktif 

$VPT=teknik 

$echo $VPT 

2. Pemisahan 2 kata dengan spasi menandakan eksekusi 2 buah instruksi. 

Karakter $ harus ada pada awal nama variable untuk melihat isi variable 

tersebut, jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai 

string. 

$VPT2=teknik informatika (Terdapat pesan error) 

$VPT2=”teknik informatika” 

$echo VPT2 

$echo $VPT2 

3. Menggabungkan dua variable atau lebih 

$V1=teknik 

$V2=’:’ 

$V3=informatika 

$V4=$V1$V2$V3 

$echo $V4 

4. Menggabungkan isi variable dengan string yang lain. Jika digabungkan 

dengan nama variable yang belum didefinisikan (kosong) maka instruksi echo 

menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variable 

perlu diproteksi dengan { } dan kemudian isi variable tersebut digabung 

dengan string. 

$echo $V3 

$echo $V3ITS 

$echo ${V3}ITS 
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5. Variabel dapat berisi instruksi, yang kemudian bila dijadikan input untuk 

shell, instruksi tersebut akan dieksekusi 

$CMD=who 

$$CMD 

$CMD=”ls –l” 

$$CMD 

6. Modifikasi file prog01.sh berikut 

$vi prog01.sh 

#!/bin/sh 

V1=teknik 

V2=’:’ 

V3=informatika 

echo “Pemrograman shell” 

echo $V1$V2$V3 

V3=ITS 

echo $V1$V2 di $V3 

7. Cara sederhana mengeksekusi shell adalah dengan menggunakan notasi titik 

di depan nama shell script tersebut. Bila direktori actual tidak terdaftar dalam 

PATH, maka command tersebut tidak dapat ditemukan. Bila script belum 

executable, script tidak dapat dieksekusi. 

$. prog01.sh 

$prog01.sh (Terdapat pesan error) 

$./prog01.sh (Terdapat pesan error) 

$chmod +x prog01.sh 

$./prog01.sh 

 

Percobaan 3 : Membaca keyboard 

1. Menggunakan instruksi read 

$read nama 

amir 

$echo $nama 

2. Membaca nama dan alamat dari keyboard 

$vi prog02.sh 
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#!/bin/sh 

# prog02.sh 

# membaca nama dan alamat 

echo “Nama Anda : “ 

read nama 

echo “Alamat : “ 

read alamat 

echo “Kota : “ 

read kota 

echo 

echo “Hasil adalah : $nama, $alamat di $kota” 

3. Eksekusi program prog02.sh 

$. prog02.sh 

Nama Anda : 

Amir 

Alamat : 

Jl semangka 67 

Kota : 

Surabaya 

Hasil adalah : Amir, Jl semangka di Surabaya 

4. Instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru, maka untuk 

menghindari hal tersebut disediakan opsi –n, yang menyatakan kepada echo 

untuk menghilangkan baris baru. Modifikasi program prog02.sh 

$vi prog02.sh 

#!/bin/sh 

# prog02.sh 

# membaca nama dan alamat 

echo –n “Nama Anda : “ 

read nama 

echo –n “Alamat : “ 

read alamat 

echo –n “Kota : “ 

read kota 
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echo 

echo “Hasil adalah : $nama, $alamat di $kota” 

5. Eksekusi program prog02.sh 

$. prog02.sh 

Nama Anda : Amir 

Alamat : Jl semangka 67 

Kota : Surabaya 

Hasil adalah : Amir, Jl semangka di Surabaya 

6. Variabel kosong adalah variable yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini 

didapat atas assignment atau membaca dari keyboard atau variable yang 

belum didefinisikan 

$read nama 

<CR> 

$echo $nama 

$A= 

$B=”” 

$C=$A$B 

$echo $C 

7. Variabel dapat disubtitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. 

Pada contoh dibawah, instruksi pwd dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang 

Back Quate (tanda kutip terbalik). Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk 

sebagai nilai variable DIR 

$pwd 

$DIR=`pwd` 

$echo $DIR 

8. Buatlah shell script prog03.sh 

$vi prog03.sh 

#!/bin/sh 

# prog03.sh 

# 

NAMA=`whoami` 

echo Nama Pengguna Aktif adalah $NAMA 

tanggal=`date | cut –c1-10` 
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echo Hari ini tanggal $tanggal 

9. Eksekusi prog03.sh 

$. prog03.sh 

 

Percobaan 4 : Parameter 

1. Membuat shell script prog04.sh 

$vi prog04.sh 

#!/bin/sh 

# prog04.sh versi 1 

# Parameter passing 

# 

echo “Nama program adalah $0” 

echo “Parameter 1 adalah $1” 

echo “Parameter 2 adalah $2” 

echo “Parameter 3 adalah $3” 

2. Eksekusi prog04.sh tanpa parameter, dengan 2 parameter, dengan 4 parameter 

$. prog04.sh 

$. prog04.sh amir hasan 

$. prog04.sh amir hasan badu ali 

3. Membuat shell script prog04.sh versi 2 dengan memberikan jumlah parameter 

$vi prog04.sh 

#!/bin/sh 

# prog04.sh versi 2 

# Parameter passing 

# 

echo “Jumlah parameter yang diberikan adalah $#” 

echo “Nama program adalah $0” 

echo “Parameter 1 adalah $1” 

echo “Parameter 2 adalah $2” 

echo “Parameter 3 adalah $3” 

4. Eksekusi prog04.sh tanpa parameter dan dengan 4 parameter 

$. prog04.sh 

$. prog04.sh amir hasan badu ali 
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5. Membuat shell script prog04.sh versi 3 dengan menambahkan total parameter 

dan nomor proses id (PID) 

$vi prog04.sh 

#!/bin/sh 

# prog04.sh versi 3 

# Parameter passing 

# 

echo “Jumlah parameter yang diberikan adalah $#” 

echo “Nama program adalah $0” 

echo “Parameter 1 adalah $1” 

echo “Parameter 2 adalah $2” 

echo “Parameter 3 adalah $3” 

echo “Total parameter adalah $*” 

echo “PID proses shell ini adalah $$” 

6. Eksekusi prog04.shdengan 4 parameter 

$. prog04.sh amir hasan badu ali 

 

Percobaan 5 : Status Exit 

1. String tidak diketemukan, maka status exit adalah 1 

$grep xyz /etc/passwd 

$echo $? 

2. String diketemukan, maka status exit adalah 0 

$grep <user> /etc/passwd 

$echo $? 

 

Percobaan 6 : Konstruksi if 

1. Instruksi dengan exit status 0 

$who 

$who | grep <user> 

$echo $? 

2. If membandingkan exit status dengan 0, bila sama, maka blok program masuk 

ke dalam blok then-fi 

$if [ $? = 0 ] 
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>then 

>echo “Pemakai tersebut sedang aktif” 

>fi 

3. Nomor (1) dan (2) diatas dapat disederhanakan dengan 

$if who|grep <user> >/dev/null 

>then 

>echo okay 

>fi 

 

Percobaan 7 : Konstruksi if then else 

1. Membuat shell script prog05.sh 

$vi prog05.sh 

#!/bin/sh 

# prog05.sh 

# Program akan memberikankonfirmasi apakah nama 

# user sedang aktif atau tidak 

# 

echo –n “Berikan nama pemakai : ” 

read nama 

if who | grep $nama > /dev/null 

then 

echo “$nama sedang aktif” 

else 

echo “$nama tidak aktif” 

fi 

2. Jalankan prog05.sh, masukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada 

instruksi who dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif 

$who 

$. prog05.sh [nama=<user>] 

$. prog05.sh [nama=studentOS] 
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PENDAHULUAN 

 

Panduan ini menjelaskan tentang tata cara penggunaan fasilitas ruang 

kelas dan laboratorium praktek, posisi tubuh dan kesehatan serta 

kebiasaan kerja bagi para pengguna komputer. Selain itu, panduan ini 

memuat informasi tentang keamanan masalah listrik dan mekanis, yang 

berlaku untuk perangkat Komputer pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Panduan keselamatan kerja dan praktikum D3  2 

PERINGATAN 
 

PERINGATAN! Mungkin terdapat risiko cedera fisik yang parah akibat pola 

bekerja yang salah dengan komputer. Baca dan patuhi rekomendasi dalam 

Panduan ini untuk meminimalkan risiko cedera dan untuk meningkatkan 

kenyamanan Anda. 

Sejumlah studi telah mengemukakan, bahwa mengetik untuk jangka 

waktu yang panjang, pengaturan stasiun kerja yang tidak benar, 

kebiasaan kerja yang keliru, kondisi dan hubungan kerja yang membuat 

stres, atau masalah kesehatan Anda pribadi, dapat dikaitkan dengan 

kecederaan.  

Kecederaan ini antara lain:  

1. carpal tunnel syndrome [gejala kompleks yang disebabkan oleh 

setiap keadaan yang menekan saraf medianus dalam saluran karpal 

pergelangan tangan],  

2. tendinitis [peradangan tendon],  

3. tenosynovitis [peradangan sarung tendon] dan gangguan 

musculoskeletal [berkenaan dengan otot dan rangka]. 

Tanda-tanda peringatan gangguan ini terjadi pada tangan, pergelangan 

tangan, lengan, bahu, leher atau punggung, antara lain: 

1.  Mati rasa, rasa terbakar atau kesemutan 

2.  Rasa perih, sakit atau ngilu 

3.  Rasa nyeri, berdebar-debar atau bengkak 

4.  Kejang atau kaku 

5.  Rasa lemas atau dingin 

Gejala dapat dirasakan sewaktu mengetik, sewaktu menggunakan mouse, 

atau pada saat tidak bekerja dengan tangan, termasuk di malam hari 

ketika gejala-gejala ini membuat Anda terbangun dari tidur. 

Jika anda mengalami gejala tersebut, terasa nyeri atau gangguan terus-

menerus maupun terjadi berulang-kali, yang menurut Anda mungkin 

berkaitan dengan penggunaan komputer, Anda harus segera 

memeriksakan diri ke dokter ahli. Semakin dini masalah ini didiagnosis dan 
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diobati dengan benar, semakin kecil kemungkinan masalah ini 

berkembang menjadi kondisi kelumpuhan. 

Cedera pada praktek laboratorium dapat berupa: 

1. Luka lecet atau sayatan. 

2. Tersengat listrik 

3. Luka Bakar 
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I.  PANDUAN UMUM 
 

A. Mengutamakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada ruang kelas 

dan laboratorium, diharapkan untuk mematuhi peraturan berikut: 

1. Menjaga Keamanan 

Dilarang membawa senjata api/tajam, dan cairan kimia yang 

mudah terbakar. 

2. Menjaga Perangkat kerja 

Dilarang merusak, menulis, dan membawa magnet berkekuatan 

besar karena dapat mengganggu kinerja PC. 

3. Menjaga Kebersihan 

Dilarang membawa makanan dan minuman yang dapat tumpah 

dan buanglah sampah pada tempatnya. 

 

B. Metode Penggunaan PC 

Untuk pengguna perangkat PC disarankan untuk  

1. Menyesuaikan posisi tubuh 

Duduklah dengan benar, bersandar dan jangan condong ke depan 

saat menggunakan PC, jangan terpaku pada satu posisi tubuh 

sepanjang hari, Pastikan Anda tidak bersandar terlalu jauh ke 

belakang. 

2. Variasikan posisi tubuh 

3. Mata 

SARAN 

a. Ingat untuk mengerdipkan mata 

b. Sewaktu melihat monitor, ingatlah untuk mengerdipkan mata 

Anda. Meskipun mengerdipkan mata adalah hal yang biasanya 

Anda lakukan tanpa berpikir, namun Anda bisa jadi kurang 

sering melakukannya sewaktu menggunakan komputer 

(sejumlah studi telah menunjukkan, bahwa pada komputer, 

rata-rata, orang mengerdipkan mata 1/3 dari biasanya). 

Mengedipkan mata akan menjaga agar mata Anda terlindungi 

dan terlumasi secara alami serta mencegah kekeringan, 

sumber ketidak-nyamanan yang umum.  

c. Sering mengistirahatkan mata dengan cara memfokuskan 

pada titik yang jauh. 
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Bekerja pada komputer untuk waktu yang lama bisa merupakan 

tugas yang menuntut penglihatan dan dapat menyebabkan mata 

Anda teriritasi dan letih. Oleh sebab itu, Anda harus memberikan 

perhatian khusus terhadap perawatan penglihatan, termasuk 

rekomendasi berikut ini: 

a. Mengistirahatkan mata Anda 

Sering-seringlah mengistirahatkan mata Anda. Secara berkala, 

berpalinglah dari monitor dan memfokuskan pada titik yang 

jauh. Hal Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk 

meregang tubuh, menarik napas dalam-dalam dan rileks. 

b. Membersihkan layar monitor dan kacamata 

Jagalah kebersihan layar monitor dan kacamata atau lensa 

kontak Anda. Jika Anda menggunakan saringan pengurang 

silau, bersihkan menurut petunjuk produsen. 

c. Memeriksakan mata Anda 

Untuk memastikan, bahwa penglihatan Anda terperbaiki 

secara memadai, periksakanlah mata Anda secara teratur 

pada spesialis mata. Jika Anda mengenakan lensa bifocal, 

trifocal atau progresif, mungkin Anda merasakan, bahwa Anda 

harus menahan posisi tubuh yang tidak nyaman untuk 

menggunakan kacamata saat bekerja dengan komputer. 

Sampaikan hal ini kepada spesialis mata Anda dan mintalah 

resep kacamata khusus yang sesuai untuk bekerja dengan 

monitor computer. 

 

4. Gunakan posisi ketik yang benar, hindari hal berikut: 

a. Jangan bertumpu pada pergelangan tangan Anda 

Sewaktu mengetik, jangan tumpukan atau menyandarkan 

pergelangan tangan pada permukaan meja kerja, paha atau 

sandaran telapak tangan (kadang  disebut sandaran 

pergelangan tangan). Menyandarkan telapak tangan seraya 

mengetik dapat berbahaya, karena pergelangan tangan serta 

jari-jari Anda dapat tertekuk dan tertahan. Cara ini juga dapat 

menyebabkan tekanan pada pangkal pergelangan tangan 

Anda. Sandaran pergelangan tangan didesain untuk 

menyediakan penopangan sewaktu Anda beristirahat sejenak, 

saat tidak sedang mengetik (misalnya, saat Anda membaca 

dari layar). 
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b. Jangan tekuk pergelangan tangan ke arah dalam. 

 
c. Jangan sandarkan telapak tangan atau menekuk pergelangan 

tangan ke bawah saat Anda mengetik. 

 
 

5. Aturlah ketinggian dan sudut pandang monitor, jangan melihat 

monitor dari samping 

6. Jangan posisikan papan ketik dan alat penunjuk pada tingkat dan 

jarak yang berbeda. 

 
 

7. Penggunaan Mouse 

HINDARI! : Jangan cengkeram atau menjepit mouse kuat-kuat. 

SARAN: 

a. Kenyamanan menunjuk 

Sewaktu menggunakan mouse, trackball, atau alat penunjuk 

yang lain, jangan dicengkeram dan klik tombol dengan 
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sentuhan ringan. Jagalah agar tangan dan jari tetap rileks 

sepanjang waktu baik sewaktu aktif menggunakan alat atau 

sekadar meletakkan tangan pada alat selagi berhenti sejenak. 

Untuk waktu istirahat yang lebih lama, lepaskan dan rilekskan 

tangan dan jari Anda. 

b. Bertukar tangan 

Untuk mengistirahatkan tangan, mungkin Anda bisa 

menggunakan tangan yang satunya lagi untuk mengendalikan 

mouse atau trackball. Gunakan seluruh tangan dan bahu 

untuk menggerakkan mouse, jangan hanya sandarkan 

pergelangan tangan Anda. Jangan menyandarkan atau 

menumpukan pergelangan tangan sewaktu menggunakan alat 

penunjuk; biarkan pergelangan tangan, lengan dan bahu Anda 

bebas bergerak. 

c. Pergelangan tangan harus tetap berada pada posisi nyaman 

yang netral dan alat penunjuk sejajar dengan lengan bawah 

Anda. 

d. Jangan gerakkan alat penunjuk terlalu jauh dari papan ketik 

karena ini menyebabkan Anda harus menekuk pergelangan 

tangan ke samping. 

 
8. Penggunaan LCD projector 

Hindari hal berikut: Menatap langsung ke arah proyektor yang 

sedang menyala. 

Set tingkat contrast dan brightness sesuai keadaan pencahayaan. 

Matikan lampu /redupkan pencahayaan jika tampilan dari LCD 

tidak memadai. 
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II. PANDUAN LABORATORIUM PRAKTEK 

 

Bagian panduan ini untuk pelaksanaan kuliah praktek bongkar-pasang 

perangkat computer dan jaringan. 

 

Untuk keselamatan anda, mohon patuhi  ketentuan berikut: 

1. Pembongkaran 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

membongkar. 

b. Selalu "grounding" kan tubuh anda dan perangkat yang 

dibongkar sebelum menyentuh komponen computer, hal ini 

mencegah tersengat listrik statis. 

c. Berhati-hati saat melepas komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

d. Gunakan peralatan yang tepat untuk pekerjaan yang spesifik. 

Jangan gunakan perangkat bantu (obeng/tang) yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 

e. Letakkan komponen yang telah dilepas pada tempat yang 

disediakan. 

 

2. Pemasangan 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

instalasi 

b. Berhati-hati saat memasang komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

c. Berhati-hati saat menggunakan peralatan, khususnya tang 

crimping, dan obeng, pisau (memiliki sisi tajam). 

d. Jangan memaksakan instalasi suatu komponen, jika tidak bisa 

terpasang, segera hubungi instuktur. 
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III. PANDUAN PENANGGULANGAN 
 

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi 

kecelakan atau kesalahan. 

1. Jika perangkat mengalami hubungan singkat 

Jika perangkat mengeluarkan asap, dan atau percikan api, segera 

putuskan hubungan listrik ke perangkat  dan menghubungi petugas / 

instruktur. 

2. Jika perangkat terbakar 

Segera padamkan dengan fire extinguisher yang tersedia. Atau 

segera laporkan pada petugas 

3. Jika perangkat tidak bekerja (hardware) 

Segera laporkan kepada instruktur  dan atau asisten lab petugas, 

jangan berusaha untuk memperbaikinya sendiri. 

4. Jika mengalami luka mekanis (lecet /tergores) segera hubungi 

instruktur (jika saat kelas berjalan) dan melakukan pengobatan. 

5. Jika mengalami luka bakar, segera lakukan pertolongan pertama dan 

meminta bantuan medis. 

 

 

 

 

 

 

 


