
1 



Tahun 1969, Ken thomson, Lab Bell AT & T 
menciptakan UNICS [UNIplexed Information 
and Computing Services] ditulis dengan bahasa 
rakitan 

Tahun 1973, Ken thomson & Denis Ritchie 
memperbaikinya dengan menggunakan bahasa 
C 

Tahun 1980, keluar XENIX 

PC/IX dikembangkan oleh Interactive System 
Corporation sebagai single User Unix 
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Venix merupakan konversi lain dari 
Unix System III 

Masih banyak lagi versi UNIX, yang 
paling terkenal yaitu 

System V Release 3 

System V Release 4 

BSD (Barkeley Software Distribution) 
Unix 
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Perangkat Keras 

 Unit sistem 

 Konsol  

 Terminal 

 Jalur Komunikasi 

 Printer 

Perangkat Lunak 

 Kernel 

 Shel 

 Utilitas 
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 Unit Sistem 

 Mencakup CPU, memori,  media penyimpanan, 
serta piranti untuk keperluan back up. 

 Konsol 

 Piranti yang terdiri dari layar dan keyboard yang 
dipakai oleh manajer sistem (administrator 
sistem) untuk mengkontrol operasi sistem. 

 Terminal 

 Piranti yang terdiri dari layar dan keyboard yang 
biasa digunakan oleh pemakai untuk berinteraksi 
dengan sistem  
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 Jalur Komunikasi 

 Piranti yang biasa digunakan untuk 
menghubungkan terminal jarak jauh ke 
sistem unix 

Printer 

 Piranti yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dalam kertas 
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 Adalah inti dari sistem Unix, yang mengkontrol 

perangkat keras dan membentuk berbagai fungsi,  

 

 Fungsi yang dilaksanakan oleh kernel: 

 Pelayanan tanggal dan jam sistem 

 Manajemen berkas dan penanganan sekuriti 

 Pelayanan operasi masukan dan keluaran 

 Penjadwalan proses 

 Manajemen memori 

 Melakukan kegiatan akuntasi sistem 

 Melakukan penanganan kesalahan dan interupsi  
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Mekanismenya 

Program Pemakai 

Kernel  

Menyediakan layanan 

Permintaan 

Layanan Hasil 

Layanan 
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Merupakan penerjemah pada sistem unix. 
Shell menjadi jembatan antara pemakai dan 
sistem unix 

 

 Jenis shell 
Nama shell Pencipta 

Bourne shell  $ Stephen R. Bourne 

C Shell  % #  Bill Joy 

Korn Shell David G. Korn 

Bourne again Shell Brian Fox dan Chet Ramey 
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 Merupakan program yang disediakan sistem unix 
untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti : 

 Utilitas manajemen file dan direktori 

 Utilitas penyuntingan berkas 

 Utilitas penunjang komunikasi dan jaringan  

 Utilitas administrasi sistem 

 Aplikasi 

 merupakan program-program yang dibuat oleh 
pemakai, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 
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U N I X 

Multitasking 

Sistem Berkas 

Hirarkis 

Multi User 

Portabilitas Utilitas 
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 Portabilitas 

 sistem unix mudah diadaptasikan ke sistem 
komputer yang lain atau pada berbagai jenis 
komputer 

 Multiuser 

 Sejumlah pemakai dapat menggunakan sistem 
secara bersamaan dan berbagai sumber 

 Keuntungan dengan adanya sifat multi user : 

 Penghematan perngkat keras 

 Data dapat diakses oleh banyak pemakai secara 
serentak 
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Multitasking 

 seorang pemakai dapat melakukan beberapa 

pekerjaan dalam waktu yang bersaman dari 

sebuah terminal 

Hirarkis 

 memungkinkan pemakai mengorganisasikan 

informasi atau data dalam bentuk yang 

mudah untuk diingant dan mudah untuk 

mengaksesnya. 

Utilitas  
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 Untuk masuk kedalam sistem unix dipperlukan 
nama pemakai dan password 

 

 Proses masuk ke sistem unix disebut login (logging 
in) 

 Login : _ 

 Login : shevira  

 password : putri  bila salah  login incorrect 

 

 Penulisan perintah dalam huruf kecil dan huruf 
besar berbeda 
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 Password adalah rahasia diri anda 

 Perintah untuk mengganti password yaitu 

 $ passwd  

 changing password for (user) 

 (current) unix password : 

 new password : 

 retype new password : 
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 Proses untuk keluar dari sistem unix disebut logout 
(logging out) 

 

 Perintah untuk logout berupa : 

 Bourne shell, Bourne again Shell dan korn shell 

$exit  atau  $log out  

 

 C Shell 

 %logout 
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 Penamaan File : 

 Panjang nama file 14 karakter, terdiri dari A – Z , 
a – z , 0 – 9 , . (titik), _ (garis bawah) 

 Huruf kapital dan huruf kecil mempunyai 
makna berbeda 

 Jika suatu nama file berawalan dengan titik, file 
tersebut bersifat tersembunyi (hidden) 

 

 Pada UNIX, file dibagi menjadi 3 kategori utama  

Berkas biasa / file biasa 

Direktori 

Berkas spesial / file spesial 
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Koneksi seluruh berkas di dalam UNIX 
disebut sistem file. 

 

Sistem file UNIX mempunyai bentuk seperti 
pohon yang terbalik 

 

Puncak dari sistem berkas disebut : ROOT 

 

Root mempunyai cabang : DIRECTORY 
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