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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami ucapkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau 

Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnyalah kami dapat 

menyelesaikan makalah yang berjudul Linux Debian tepat pada waktunya. Linux 

debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh 

banyak programer sukarela(pengembang Debian) yang tergabung dalam Proyek 

Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang 

dikembangkan dengan lisensi GNU, dan utamanya menggunakan kernel Linux, 

sehingga populer dengan nama Debian GNU/Linux.  

Makalah ini memberikan gambaran materi tentang sejarah, perkembangan 

maupun instalasi linux debian, sehingga banyak pihak nantinya mengetahui 

tentang linux debian dan materi-materi apa saja yang dibahas di dalam makalah 

ini. 

Makalah ini tentunya masih sangat jauh dari sempurna, kami berharap 

semoga makalah ini dapat berguna bagi semua pihak sesuai dengan tujuan 

pembuatan makalah ini yaitu memberikan gambaran apa itu linux debian. Selain 

itu juga kami mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah 

kami ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak dan sumber-sumber 

referensi yang telah membantu dalam penulisan makalah ini. 

 

 

Singaraja , 20 Oktober 2010 

     Penulis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/GNU
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ABSTRAK 

1) Latar Belakang 

Di era globalisasi ini kemajuan teknologi informasi sangatlah pesat, contohnya 

dalam perkembangan perangkat lunak yang sering kita sebut dengan software 

khususnya Sistem Operasi. Perkembangan Sistem Operasi sangat cepat untuk itu 

perlu untuk kita mengetahuinya. Dalam makalah ini kami akan menjelaskan 

tentang system Operasi Linux Debian. Linux debian tersebut memiliki beberapa 

distro-distro atau varian seperti woody, sarge, lenny, etch, squeeze dan beberapa 

varian lainya. 

2) Rumusan masalah 

a. Bagaimana sejarah linux debian? 

b. Apa itu linux debian? 

c. Apa saja distro-distro debian? 

d. Bagaimana cara instalasi system operasi linux debian? 

3) Metode 

Metode yang digunakan untuk menyusun makalah ini adalah metode 

kepustakaan. 

4) Hasil 

Hasil dari makalah ini menunjukan (1) mengetahui tentang Linux Debian 

dan sejarah lahirnya Linux Debian (2) adanya pemahaman tentang tata 

cara instalasi pada Linux Debian. 

 

Kata Kunci 

 Linux Debian, Instalasi, Distro – distro Debian, Sistem Operasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini kemajuan teknologi informasi sangatlah pesat, 

contohnya dalam perkembangan perangkat lunak yang sering kita sebut dengan 

software. Perkembangan software sangat cepat, banyak perusahaan perangkat 

lunak mengembangkan piranti lunak ini, misalanya dari Microsoft, linuk, 

macintosh, dan sebagainya. Banyak software-software yang telah diciptakan oleh 

perusahaan dan semakin lama semakin canggih dan mutakhir. Software dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

a) System Oprasi 

b) Paket Aplikasi 

c) Utility 

d) Program Aplikasi 

 Dalam makalah ini kami akan membahas tentang system operasi linux 

debian. Debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka 

oleh banyak programer sukarela(pengembang Debian) yang tergabung dalam 

Proyek Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak 

yang dikembangkan dengan lisensi GNU, dan utamanya menggunakan kernel 

Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU/Linux. Sistem operasi Debian 

yang menggunakan kernel Linux merupakan salah satu distro Linux yang populer 

dengan kestabilannya. Deng 

an memperhitungkan distro berbasis Debian, seperti Ubuntu, Xubuntu, Knoppix, 

Mint, dan sebagainya, maka Debian merupakan distro Linux yang paling banyak 

digunakan di dunia sehingga kami tertarik untuk membahas tentang linux Debian 

ini. 

1.2 Rumusan masalah 

e. Bagaimana sejarah linux debian? 

f. Apa itu linux debian? 

g. Apa saja distro-distro debian? 

h. Bagaimana cara instalasi system operasi linux debian? 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/GNU
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1.3 Tujuan dan manfaat 

Adapun tujuan kami membuat makalah system operasi tentang linux debian 

yaitu kami ingin memperkenalkan kepada pembaca apa itu linux debian, 

bagaimana sejarah linux debian, dan cara instalasinya. kami harapkan makalah ini 

dapat berguna bagi pembaca dan pembaca dapat mempraktekan bagaimana 

instalasi linux debian. Dan sekiranya setelah membaca makalah ini pembaca dapat 

menambah wawasannya tentang system operasi computer secara umumnya dan 

system operasi linux secara khususnya.  

 Manfaat dari pembuatan makalah ini  pembaca akan mengetahui tentang 

system operasi yang bersifat open source yaitu linux debian dan dapat 

mengetahaui cara instalasi linux debian. Dan makalah ini juga akan menambah 

wawasan pembaca tentang system operasi Computer. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Sejarah Linux Debian 

 Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa 

dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993, Nama 

Debian berasal dari kombinasi nama mantan-kekasihnya [DEB]ra dan namanya 

sendiri [IAN] Murdoch. Pada awalnya, Ian memulainya dengan memodifikasi 

distribusi SLS (Softlanding Linux System). Namun, ia tidak puas dengan SLS 

yang telah dimodifikasi olehnya sehingga ia berpendapat bahwa lebih baik 

membangun sistem (distribusi Linux) dari nol (Dalam hal ini, Patrick Volkerding 

juga berusaha memodifikasi SLS. Ia berhasil dan distribusinya dikenal sebagai 

"Slackware"). 

Proyek Debian tumbuh lambat pada awalnya dan merilis versi 0.9x di 

tahun 1994 dan 1995. Pengalihan arsitektur ke selain i386 dimulai ditahun 1995. 

Versi 1.x dimulai tahun 1996. Ditahun 1996, Bruce Perens menggantikan Ian 

Murdoch sebagai Pemimpin Proyek. Dalam tahun yang sama pengembang debian 

Ean Schuessler, berinisiatif untuk membentuk Debian Social Contract dan Debian 

Free Software Guidelines, memberikan standar dasar komitmen untuk 

pengembangan distribusi debian. Dia juga membentuk organisasi "Software in 

Public Interest" untuk menaungi debian secara legal dan hukum. Di akhir tahun 

2000, proyek debian melakukan perubahan dalam archive dan managemen rilis. 

Serta di tahun yang sama para pengembang memulai konferensi dan workshop 

tahunan "debconf". 

Di April 8, 2007, Debian GNU/Linux 4.0 dirilis dengan nama kode "Etch". 

Rilis versi terbaru Debian, 2009, diberi nama kode "Lenny".deb adalah 

perpanjangan dari paket perangkat lunak Debian format dan nama yang paling 

sering digunakan untuk paket-paket binari seperti itu. Seperti "Deb" istilah bagian 

dari Debian, itu berasal dari nama Debra, kemudian pacar dan sekarang mantan 

istri pendiri Debian Ian Murdock. Paket debian juga digunakan dalam distribusi 
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berbasis pada Debian, seperti Ubuntu dan lain-lain. Paket debian adalah standar 

Unix pada arsip yang mencakup dua gzip, tar bzipped atau lzmaed arsip: salah 

satu yang memegang kendali informasi dan lain yang berisi data. Program 

kanonik untuk menangani paket-paket tersebut adalah dpkg, paling sering melalui 

apt / aptitude.deb paket dapat dikonversi ke paket lain dan sebaliknya 

menggunakan asing. Beberapa paket Debian inti tersedia sebagai udebs ( "mikro 

deb"), dan biasanya hanya digunakan untuk bootstrap instalasi Linux Debian. 

Meskipun file tersebut menggunakan ekstensi nama file udeb, mereka mematuhi 

spesifikasi struktur yang sama seperti biasa deb. Namun, tidak seperti rekan-rekan 

mereka deb, hanya berisi paket-paket udeb fungsional penting file. Secara khusus, 

file dokumentasi biasanya dihilangkan. udeb paket tidak dapat diinstal pada 

sistem Debian standar. Saat ini telah terdapat puluhan distribusi Linux yang 

berbasis kepada debian, salah satu yang paling menonjol dan menjadi fenomena 

adalah Ubuntu. 

2.2 Apa itu Linux Debian       

 Debian Linux adalah jenis baru distribusi Linux.  Daripada sedang 

dikembangkan oleh satu individu terisolasi atau kelompok, sebagai distribusi 

Linux lainnya telah dikembangkan di masa lalu, Debian sedang dikembangkan 

secara terbuka dalam semangat Linux dan GNU.  Tujuan utama dari proyek 

Debian adalah untuk akhirnya membuat distribusi yang hidup sampai ke nama 

Linux.  Debian sedang hati-hati dan sungguh-sungguh menempatkan bersama-

sama dan akan dipertahankan dan didukung dengan perawatan yang sama.  

Ini merupakan upaya untuk menciptakan distribusi non-komersial yang akan 

mampu bersaing secara efektif di pasar komersial.  Ini akhirnya akan 

didistribusikan oleh Free Software Foundation pada CD-ROM, dan The 

Association Debian Linux akan menawarkan distribusi pada floppy disk dan tape 

bersama dengan manual yang tercetak, dukungan teknis dan lainnya pengguna 

akhir penting.  Semua hal di atas akan tersedia di sedikit lebih dari biaya, dan 

kelebihannya akan dimasukkan ke arah perkembangan lebih lanjut dari perangkat 

lunak bebas untuk semua pengguna.  distribusi tersebut sangat penting untuk 

keberhasilan sistem operasi Linux di pasar komersial, dan itu harus dilakukan oleh 
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organisasi dalam posisi untuk berhasil memajukan dan mendukung perangkat 

lunak bebas tanpa tekanan dari laba atau kembali.  

Proses desain Debian terbuka untuk memastikan bahwa sistem ini kualitas 

tertinggi dan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat pengguna.  Dengan 

melibatkan orang lain dengan berbagai kemampuan dan latar belakang, Debian 

dapat dikembangkan secara modular.  komponen nya adalah kualitas tinggi karena 

mereka dengan keahlian di suatu daerah tertentu diberi kesempatan untuk 

membangun atau mempertahankan masing-masing komponen Debian melibatkan 

daerah itu.  Melibatkan orang lain juga memastikan bahwa saran yang berharga 

untuk perbaikan dapat dimasukkan ke dalam distribusi selama perkembangannya, 

dengan demikian, distribusi yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

pengguna daripada kebutuhan dan keinginan konstruktor.  Hal ini sangat sulit bagi 

satu atau kelompok kecil individu untuk mengantisipasi kebutuhan dan keinginan 

di muka tanpa masukan langsung dari orang lain 

Debian Linux juga akan didistribusikan pada media fisik oleh Free Software 

Foundation dan Asosiasi Debian Linux.  Ini memberikan Debian untuk pengguna 

tanpa akses ke Internet atau FTP dan tambahan membuat produk dan layanan 

seperti manual dicetak dan dukungan teknis yang tersedia untuk semua pengguna 

sistem.  Dengan cara ini, Debian dapat digunakan oleh lebih banyak individu dan 

organisasi daripada yang dinyatakan mungkin, akan fokus pada penyediaan 

produk kelas pertama dan bukan pada keuntungan atau kembali, dan margin dari 

produk dan layanan yang diberikan dapat digunakan untuk memperbaiki 

perangkat lunak itu sendiri untuk semua pengguna apakah mereka membayar 

untuk mendapatkan atau tidak 

Free Software Foundation memainkan peranan yang sangat penting di masa 

depan Debian.  Dengan kenyataan sederhana bahwa mereka akan 

mendistribusikan itu, sebuah pesan akan dikirim kepada dunia bahwa Linux 

bukan merupakan produk komersial dan bahwa hal itu tidak boleh, tetapi ini tidak 

berarti bahwa Linux tidak akan pernah bisa bersaing secara komersial.  Bagi anda 

yang tidak setuju, saya menantang Anda untuk merasionalisasikan keberhasilan 
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GNU Emacs dan GCC, yang bukan perangkat lunak komersial tetapi yang 

memiliki cukup berdampak pada pasar komersial tanpa fakta itu. 

2.3. Distro-distro utama dan rilis Linux Debian  

Tabel 1     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Instalasi linux debian 4.0 etch 

2.4.1 Alat dan Bahan 

a) Modul praktikum (buku panduan instalasi) 

b) Satu unit computer 

c) CD Linux debian 4.0 etch 

d) Hardisk dengan free space 

2.4.2 Instalasi 

1. Catat spesifikasi dari perangkat keras yang digunakan dalam computer 

(Monitor, VGA, Sound , Network Card , dll ). 

2. Setting agar booting aktif melalui CD ROM pada BIOS computer.Masukkan 

CD Installer dalam CD ROM,lalu restart computer. 

3. Tampilan awal dari installasi adalah sebagai berikut : 

Versi Nama Sandi Tanggal Rilis 

1.1 Buzz 17 Juni 1996 

1.2 Rex 12 Desember 1996 

1.3 Bo 5 Juni 1997 

2.0 Hamm 24 Juli 1998 

2.1 Slink 9 Maret 1999 

2.2 Potato 15 Agustus 2000 

3.0 Woody 19 Juli 2002 

3.1 Sarge 6 Juni 2005 

4.0 Etch 8 April 2007 

5.0 Lenny 14 Februari 2009 

6.0 Squeeze Pertengahan 2010 
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Gambar 1 

 

4. Untuk mengetahui informasi mengenai metode installasi tekan tombol F1 

5. Sedang untuk mengetahui metode proses installasi ,tekan tombol F3 

6. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan bahasa yang digunakan dalam proses 

installasi . Untuk kemudahan installasi pilih bahasa English. 

Gambar 2 

 

7. Selanjutnya pilih lokasi Negara yang diinginkan ( Cari Negara Indonesia , 

dalam bagian Other | Asia |Indonesia ) 

8.Tahap selanjutnya adalah pemilihan keyboard yang akan digunakan dalam 

proses installasi . Dalam hal ini pilih model keyboard American English. 

9. Proses berikutnya adalah installer akan mengupdate informasi dari CD ROM . 
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Gambar 3 

 

 

10. Selanjutnya installer akan mengupdate informasi Komponen Installasi yang 

ada dalam CD ROM. 

11. Installer akan mendeteksi Perangkat Kartu Jaringan ( Network Card ). Jika 

terdapat lebih dari 1 Perangkat Kartu Jaringan, maka pilihlah salah satu sebagai 

perangkat utama yang akan dikonfigurasi 

12. Pilihan utama dalam proses installasi, konfigurasi jaringan adalah secara 

otomatis menggunakan DHCP. 

13. Jika tidak terdapat DHCP Server dalam jaringan , maka proses installasi akan 

menampilkan informasi kesalahan sebagai berikut : 

Gambar 4 
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14. Jika tidak berhasil dengan konfigurasi jaringan secara otomatis, maka pilihan 

selanjutnya adalah konfigurasi jaringan secara manual . 

15. Tahapan pertama dari konfigurasi jaringan adalah pengisian IP Address . 

Gambar 5 

 

16. Isian selanjutnya adalah SubnetMask. 

Gambar 6 

 

17. Isian selanjutnya adalah IP Gateway. 
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Gambar 7 

 

18. Isian selanjutnya adalah IP dari DNS Server ( Name Server ) . 

19. Selanjutnya isikan nama komputer ( Host Name ) . 

20. Untuk pengisian Domain Name , sementara dikosongkan . 

21. Proses selanjutnya adalah pembuatan partisi untuk sistem operasi Linux, 

dengan tahap awal pendeteksian disk . 

22. Selanjutnya pemilihan metode pembuatan partisi , pilih Guided – use entire 

disk. 

Gambar 8 

 

23. Selanjutnya adalah pemilihan partisi disk. 

24. Selanjutnya adalah pemilihan skema partisi sesuai dengan kebutuhan system, 

pilih All Files in One Partition . 
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25. Hasil dari pembuatan skema partisi yang dipilih adalah terciptanya 2 partisi 

yaitu partisi sistem dan partisi swap . Untuk sistem operasi linux minimum 

partisi yang dibutuhkan adalah 2 yaitu partisi sistem ( bias - 13 - Modul 1 

Praktikum Administrasi Sistem D3 TKJ bertipe ext2,ext3 dan reiserfs ) serta 

partisi swap ( bertipe swap dengan ukuran minimal 2 x memori komputer ). 

Untuk melanjutkan tahapan selanjutnya ,pilih Finish Partitioning and Write 

Changes to disk . 

26. Tahap selanjutnya adalah konfirmasi proses implementasi skema partisi dalam 

disk . Pilih Yes . 

Gambar 9 

 

27. Proses selanjutnya adalah proses pembuatan partisi sesuai dengan skema 

partisi yang dibuat . 

28. Kemudian pilih lokasi dari zona waktu. 

29. Selanjutnya adalah konfigurasi jam oleh installer . 

30. Pengisian password untuk user root . User administrator dalam sistem linux 

dikenal dengan nama user root . 



 12 

Gambar 10  

 

31. Tahap selanjutnya adalah pembuatan pengguna ( user ) baru , dengan tahapan 

awal pengisian nama lengkap pengguna . 

32. Tahap selanjutnya adalah pengisian nama pengguna ( user ) , harap 

diperhatikan bahwa nama pengguna adalah case sensitive ( penulisan huruf 

besar dan kecil berpengaruh ) . 

33. Berikutnya adalah pengisian password untuk pengguna yang baru dibuat . 

Gambar 11 

 

34. Tahap selanjutnya adalah proses installasi komponen utama sistem operasi . 

35. Berikutnya adalah konfigurasi paket manager , apakah kita akan menggunakan 

sumber installasi lanjutan dari media jaringan, pilih No . 
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Gambar 12 

 

36. Secara otomatis installer juga akan mengupdate informasi paket tambahan 

keamanan melalui media internet. 

37. Proses selanjutnya adalah proses persiapan installasi paket atau aplikasi 

tambahan. 

38. Berikutnya adalah form pengisian survey mengenai aktifitas penggunaan 

paket .pilih no. 

 

39. Berikutnya proses installer akan menjalankan tasksel ( aplikasi pemilihan 

paket ). 

Gambar 13 

 

40. Berikutnya muncul pilihan untuk paket atau aplikasi yang akan diinstal . 

Untuk kegiatan praktikum pilih paket Desktop Enviroment dan Standard System  
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41. Selanjutnya adalah proses installasi paket-paket yang telah dipilih ( waktu 

yang dibutuhkan kurang lebih 15 menit , tergantung kemampuan komputer dan 

paket yang dipilih ) . 

Gambar 14 

 

42. Jika paket yang dipilih adalah desktop environment , maka terdapat pemilihan 

resolusi monitor yang akan digunakan ( ada beberapa komputer yang langsung 

melewati tahapan ini ). Pilihan resolusi menyesuaikan dengan kemampuan vga 

dan monitor . 

Gambar 15 

 

43. Tahap berikutnya installasi GRUB Boot Loader . Boot Loader adalah aplikasi 

yang digunakan untukmenampilkan pilihan sistem operasi yang ada dalam 

komputer . Boot Loader biasanya diinstall pada MBR (master boot record ) 

suatu disk . 

44. Pilihan ,apakah akan menginstal GRUB atau tidak, pilih Yes. 
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Gambar 16 

 

45. Selanjutnya adalah tahap penyelesaian installasi dengan dilakukannya 

konfigurasi oleh installer . 

46. Proses installasi telah selesai dilakukan, (Keluarkan CD Installer dari CD 

ROM ). 

Gambar 17 

 

 

47. Tahapa aktifasi sistem baru , maka komputer akan restart atau reboot . 

48. Tampilan awal setelah komputer hidup , maka akan muncul aplikasi GRUB 

sebagai berikut : 
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Gambar 18 

 

48. Tampilan awal setelah komputer hidup , maka akan muncul aplikasi GRUB 

sebagai berikut : 

Gambar 19 

 

49. Selanjutnya proses yang terjadi sebelum sistem operasi Linux berjalan . 
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Gambar 20 

 

50. Tampilan awal dari desktop environment . Untuk masuk kedalam sistem 

masukkan terlebih dahulu nama pengguna dan passwordnya . 

51. Jika nama pengguna ( user ) dan password yang dimasukkan benar , maka 

akan masuk kedalam system operasi Linux . 

52. Desktop dari Sistem Operasi Linux Debian 4.0r0 ETCH menggunakan 

GNOME . Berikut tampilan dari GNOME pada desktop Debian 4.0 ETCH : 

Gambar 21 
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BAB III 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa 

dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993, Nama 

Debian berasal dari kombinasi nama mantan-kekasihnya [DEB]ra dan namanya 

sendiri [IAN] Murdoch. Proyek Debian tumbuh lambat pada awalnya dan merilis 

versi 0.9x di tahun 1994 dan 1995. Pengalihan arsitektur ke selain i386 dimulai 

ditahun 1995. Versi 1.x dimulai tahun 1996. Ditahun 1996, Bruce Perens 

menggantikan Ian Murdoch sebagai Pemimpin Proyek. 

Debian Linux adalah jenis baru distribusi Linux.  Debian sedang 

dikembangkan secara terbuka dalam semangat Linux dan GNU.  Tujuan utama 

dari proyek Debian adalah untuk akhirnya membuat distribusi yang hidup sampai 

ke nama Linux. Debian Linux juga akan didistribusikan pada media fisik oleh 

Free Software Foundation dan Asosiasi Debian Linux.  Ini memberikan Debian 

untuk pengguna tanpa akses ke Internet atau FTP dan tambahan membuat produk 

dan layanan seperti manual dicetak dan dukungan teknis yang tersedia untuk 

semua pengguna sistem. 

Proses Instalasi 

Pertama kali yang harus dilakukan adalah menginstal system operasi Linux 

Debian 4.0. lakulan booting computer melalui CD ROM kemudian masukkan CD 

instalasi Lnux Debin 4.0 dan tunggu sampai muncul logo dari Debian. Langkah 

berikutnya adalah tekan enter untuk memulai proses instalasi. Kemudian pada 

menu pemilihan bahasa pilih English. Selanjutnya pada pemilihan lokasi atau 

Negara pilih Indonesia. Dan untuk menu selanjutnya dapat dipilih sesuai dengan 

spesifikasi computer yang digunakan. 

Pada tahap pengisian hostname dapat diisi sesuai dengan hostname yang 

akan digunakan dalam server. Kemudian pada tahap pengisian domain dapat 

ditulis domain yang akan digunakan. Selanjutnya adalah proses partisi hard disk 

yang akan digunakan. Jika terdapat lebih dari satu disk yang terdapat dalam 

computer, anda dapat memilih disk yang akan dipartisi. Tentukan berapa besar 

space yang akan digunakan sebagai partisi swap dan partisi root. Pilih Finish 
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partitioning and write change to disk untuk memulai proses format. Dalam proses 

ini disk akan di berikan file system baru. Setelah partisi selesai dengan memilih 

option Finish partitioning and write change to disk maka proses akan berlanjut ke 

tahap pemformatan partisi sesuai dengan space yang telah dibuat. 

 

1.2 Saran 

 Sebaiknya pada saat instalasi, bacalah tarlebih dahulu panduan instalasi 

Linux Debian dan ikuti langkah-langkah yang terdapat pada panduan secara 

sistematis agar dapat mempercepat dalam proses instalasi dan mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang fatal dalam proses instalasi. 

Linux Debian sangat baik digunakan karena mempunyai kelebihan yaitu 

Linux relatif stabil, Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi UNIX sangat 

dikenal stabil berjalan tanpa henti. Linux, yang merupakan varian dari UNIX, juga 

mewarisi kestabilan ini. Jarang ditemui, komputer yang tiba-tiba hang dan harus 

menekan tombol Ctrl-Alt-Del atau Restart untuk mengakhiri kejadian tersebut. 

Keamanan Linux 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. 

Linux telah hadir menjadi salah satu sistem operasi yang patut 

diperhitungkan. Linux mampu menjadi salah satu alternatif pilihan untuk dunia 

pendidikan negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Dan kita sebagai 

kaum muda hendaknya mau mencoba untuk mengenal linux dan mempelajarinya 

karena linux merupakan system operasi open source dan apabila nanti kita telah 

mahir menggunakan linux kita dapat mengembangkan linux tersebut. 
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