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LINUX 
 

 

Linux atau GNU/Linux adalah sistem operasi non-commercial yang sangat populer. 

Istilah Linux atau GNU/Linux (GNU) juga digunakan untuk menjelaskan disto Linux 
(Linux distribution), yang selalu menyertakan program-program lain selain Sistem 

Operasinya. Contoh-contoh program yang telah terpaket jadi satu bersama distro linux 
antara lain Server Web, Language Programming, Database, Tampilan Desktop (Desktop 
environment) (seperti GNOME dan KDE), juga aplikasi perkantoran (office suite) seperti 

OpenOffice.org, dll.  

 

Gambar 8.1. Logo Linux (TUX) 

Tux si penguin adalah maskot resmi Linux. Tux, menggambarkan seekor Pinguin yang 
terduduk kekenyangan setelah kebanyakan makan ikan. Linux adalah tanda niaga 

(trade mark SN: 1916230) yang dimiliki oleh Linus Torvalds. Linux terdaftar sebagai 

"Program perangkat lunak sistem operasi komputer". Tanda niaga ini dipatenkan 

setelah suatu kejadian di mana seorang pemalsu bernama William R Della Croce Jr 

mencoba meng-klem logo linux sebagai kepunyaannya dan mengirimkan surat kepada 

para pengedar Linux, ia meminta royalti sebanyak 10% dari mereka. Para pengedar 

Linux mulai mendorong agar tandaniaga ini dipatenkan dan diberikan kepada Linus 
Torvalds. Perlisensian tandaniaga Linux sekarang ini dikendalikan oleh Linux Mark 

Institute. 

Tidak sepert produk komersil sistem operasi lainnya, Linux tidak memiliki simbol yang 

terlihat hebat. Melainkan Tux, nama pinguin tersebut, memperlihatkan sikap santai 

dari gerakan Linux. Logo yang lucu ini memiliki sejarah yang unik. Awalnya, tidak ada 
logo yang dipilih untuk Linux, namun pada waktu Linus (pencipta Linux) berlibur, ia 

pergi ke daerah selatan. Disanalah dia bertemu seekor pinguin yang pendek cerita 

menggigit jarinya. Kejadian yang lucu ini merupakan awal terpilihnya pinguin sebagai 

logo Linux. 

Tux adalah hasil karya seniman Larry Ewing pada waktu para pengembang merasa 

bahwa Linux sudah memerlukan sebuah logo (1996), dan nama yang terpilih adalah 
dari usulan James Hughes yaitu "(T)orvalds (U)ni(X) -- TUX!". Lengkaplah sudah logo 

dari Linux, yaitu seekor pinguin bernama Tux. 

Linux mendukung banyak Tools Komputer, dan telah digunakan di dalam pelbagai 

perangkat, mulai komputer pribadi sampai Superkomputer, dari Sistem Benam 
(Embedded System) seperti Telephone, Fax, Handycam, hingga mesin cuci. 

Pada mulanya, ia dibuat dan digunakan oleh peminat linux saja. Kini Linux telah 
mendapat dukungan dari perusahaan besar seperti IBM, dan Hewlett-Packard. Para 

analis memperkirakan bahwa kejayaan linux ini disebabkan karena Linux tidak 
bergantung kepada vendor (vendor-independence), biaya maintenance yang rendah, dan 

kemampuannya berbanding dengan versi UNIX proprietary, serta faktor kenyamanan 

dan kestabilannya berbanding dengan Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi 

bukti atas keunggulan model open source development. 
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8.1. Sejarah 

Kernel Linux pada mulanya ditulis sebagai hobi oleh mahasiswa universitas 

Finland bernama Linus Torvalds yang belajar di Universitas Helsinki, berawal 
dari kernel Minix milik professor Andrew Tanembaun, Linus mencoba membuat 

kernel Minix yang free dan dapat diedit (Minix adalah projek pelajaran 

menyerupai UNIX, dapat direkayasa dan mudah untuk dikembangkan, poyek ini 

juga tidak untuk di komersilkan.)  

Sejarah sistem operasi berbasiskan Linux berkaitan erat dengan projek GNU, 

proyek Free Software terkenal yang diketuai oleh Richard Stallman. Projek GNU 
bermula pada 1983 untuk membuat sistem operasi seperti Unix lengkap dengan 

kompiler, utiliti aplikasi, development utility dan seterusnya, Proyek ini 

dirancang sepenuhnya oleh FSF (Free Software Foundation).  

Pada 1991, ketika versi pertama kerangka Linux ditulis (Linux versi 0.01 

dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991), GNU project telah menghasilkan 
hampir kesemua komponen sistem ini, kecuali kernel. Torvalds dan 

programmer-programer pengembang kernel lainnya seperti Linux menyesuaikan 

kernel mereka supaya dapat berfungsi dengan komponen GNU yang sudah ada, 

hasilnya berupa Sistem Operasi yang dapat berfungsi dengan komponen GNU 

tesebut.  

Versi 0.01 dikeluarkan ke Internet pada bulan September 1991, dan pada 
tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 

0.02 yang hanya dapat menjalankan shell bash (GNU Bourne Again Shell) dan 

gcc (GNU CCompiler). Compiler ini banyak digunakan pada lingkunganHewlett-

Packard dan Sun. 

Walaupun kernel Linux dilisensikan di bawah GNU General Public License, ia 
tidak sebesar projek GNU itu sendiri. 

8.2. Distribusi Linux 

Terdapat banyak versi atau distribusi Linux (lebih dikenali sebagai Distro), yang 

dibuat oleh individu, grup, dan lembaga lain. Masing-masingnya menyertakan 

program sistem operasi dan program aplikasi tambahan untuk di-install di 

komputer, di samping itu ada juga yang menyertakan suatu program lengkap 

yang dapat dijalankan langsung dari proses booting CD (live-CD). 

Inti bagi setiap distro Linux adalah Kernel Linux, koleksi program dari projek 
GNU (atau projek lain), shell, dan aturcara utiliti seperti pustaka (libraries), 

Compiler, dan Pengedit (editor). Kebanyakan sistem juga menyertakan aturcara 

dan utiliti yang bukan-GNU, bagaimanapun utiliti tersebut dapat diasingkan 

dan masih menyediakan sistem ala-Unix. Beberapa contoh adalah aturcara dan 
utiliti dari BSD dan Sistem Window-X (X-Window System). X menyediakan 

Antaramuka Grafis (GUI) yang asas bagi sistem Linux.  

Ada banyak sekali distro Linux, diantaranya: 

RedHat, distribusi yang paling populer, minimal di Indonesia. RedHat 

merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya mudah. 

Debian, distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun 

mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Debian 
menggunakan file .deb dalam paket instalasi programnya. 

Slackware, merupakan distribusi yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir  

semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Dua hal penting 

dari Slackware adalah bahwa semua isinya (kernel, library ataupun aplikasinya) 

adalah yang sudah teruji.  Sehingga mungkin agak tua tapi yang pasti stabil.   
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Yang kedua karena dia menganjurkan untuk menginstall dari source sehingga 

setiap program yang kita install teroptimasi dengan sistem kita. Ini alasannya 
dia tidak mau untuk menggunakan binary RPM dan sampai Slackware 4.0, ia 

tetap menggunakan libc5 bukan glibc2 seperti yang lain. 

SuSE, distribusi yang sangat terkenal dengan YaST (Yet another Setup Tools) 

untuk mengkonfigurasi sistem. SuSE merupakan distribusi pertama dimana 

instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. 

Mandrake, merupakan varian distro RedHat yang dioptimasi untuk pentium.  
Kalau komputer kita menggunakan pentium keatas,umumnya Linux bisa jalan 

lebih cepat dengan Mandrake. 

WinLinux, distro yang dirancang untuk diinstall di atas partisi DOS (WIndows).  

Jadi untuk menjalankannya bisa di-klik dari Windows. WinLinux dibuat 

seakan-akan merupakan suatu program aplikasi under Windows. 

8.3. Aplikasi under Linux 

Pengguna Linux yang biasa memasang dan melakukan konfigurasi terhadap 

sistem sendiri, lebih cenderung mengerti teknologi dibanding pengguna 

Microsoft Windows atau Mac OS. Mereka sering disebut "hacker" atau "geek". 

Namun stereotipe ini semakin berkurang dengan peningkatan sifat user friendly 

dan makin luasnya pengguna distro Linux. Linux telah membuat pencapaian 

yang lebih baik dalam pasaran komputer server dan komputer untuk fungsi 
khusus. Contohnya, mesin scan, dan web service. Linux juga mulai populer 

dalam penggunaan di komputer "desktop". 

Linux yang berdasarkan kepada kombinasi program-server LAMP, kependekan 

dari Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP, Python. LAMP telah mencapai 

kepopuleran yang luas di kalangan developer Web. 

Linux mulai sering digunakan sebagai Sistem Operasi embedded. Biaya Linux 

yang murah memungkinkan penggunaannya dalam perangkat murah seperti 

Simputer, yaitu komputer biaya rendah yang ditujukan bagi penduduk 

berpendapatan rendah di negara-negara berkembang. Dengan Tampilan 

Desktop seperti KDE dan GNOME, Linux menawarkan antarmuka pengguna 

yang lebih menyerupai Apple Macintosh atau Microsoft Windows dari pada 
interface seperti Unix. Saat ini, ada banyak program grafis yang terdapat di 

Linux, yang menawarkan berbagai fungsi seperti utility yang digunakan software 

komersil. 

8.4.  Perbedaan mendasar di Linux 

Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah 

harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan 
kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang. Tetapi ada 

hal lain yang lebih utama selain pertimbangan harga yaitu mengenai 

sourcecode. Sourcecode Linux tersedia bagi semua orang sehingga setiap orang 

dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. 

Karena Linux itu tersedia secara bebas di internet, berbagai vendor telah 
membuat suatu paket distrbusi yang dapat dianggap sebagai versi kemasan 

Linux. Paket ini termasuk lingkungan Linux lengkap, perangkat lunak untuk 

instalasi danmungkin termasuk perangkat lunak khusus dandukungan khusus. 

8.5.  Perbandingan Linux terhadap sistem operasi lainnya 

 Linux disusun berdasarkan standar system operasi POSIX yang sebenarnya 

diturunkan berdasarkan fungsi kerja UNIX.  
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 UNIX kompatibel dengan Linux pada level system call, ini berarti sebagian 

besar program yang ditulis untuk UNIX atau Linux dapat direkompilasi dan 

dijalankan pada sistem lain dengan perubahan yang minimal. Secara umum 
dapat dikatakan Linux berjalan lebih cepat dibanding UNIX lain pada 

hardware yang sama, dan lagi UNIX memiliki kelemahan (tidak bersifat free). 

 MS-DOS memiliki kemiripan dengan Linux yaitu dari sisi file system yang 

bersifat hirarkis. Tetapi MS-DOS hanya dapat dijalankan pada prosesor x86 

dan tidak mendukung multi user dan multi tasking, serta tidak bersifat free. 
Juga MS-DOS tidak memiliki dukungan yang baik agar dapat 

berinteroperasi dengan sistem operasi lainnya, termasuk tidak tersedianya 

perangkat lunak network, program pengembang dan program utilitas yang 

ada dalam Linux. 

 MS-Windows dikenal memiliki kemampuan grafis yang user friendly, namun 

kemampuan mengolah perintah di command line interface-nya tidak 
dikembangkan, windows bersifat single user – multi tasking. Linux memiliki 

tampilan GUI yang menarik dan bervariasi, kemampuan shell (console) juga 

masih tetap unggul, konfigurasi sistem dapat dilakukan di tampilan GUI 

maupun konsole. Linux adalah SO yang Multi User-Multi Tasking. 

 Windows NT juga tersedia untuk Digital Alpha selain prosesor x86. Namun 
Windows NT masih memiliki beberapa kekurangan yang telah ada pada MS-

DOS. Waktu untuk menemukan suatu bug dalam SO ini tak sebanding 

dengan harga yang harus dibayar. Linux memiliki mekanisme perbaikan 

bug’s yang sangat cepat karena distribusi paketnya yang menyedialan 

source code, sehingga kekurangan-kekurangan yang ditemukan dapat 

segera diperbaiki oleh semua orang yang menggunakan. 

 MacOS hanya dapat berjalan di komputer produk Apple, keluaran terbaru 

sudah dapat di install pada prosesor intel core duo. Namun memiliki 

kekurangan dari sisi ketersediaan perangkat bantu pengembang 

(development tool) dan juga kurang dapat secara mudah untuk berintoperasi 

dengan sistem operasi lainnya. Linux dapat dijalankan pada mesin Apple 
(PowerMac), dengan semua tipe prosesor yang ada. 

8.6.  Kelebihan Linux 

 Pada dasarnya semua data tersimpan di dalam harddisk walau ada 

beberapa kondisi dimana data tersimpan di disket. Linux/UNIX memberikan 

beberapa proses spesial dimana terminal, printer dan device hardware 

lainnya dapat diakses seperti kita mengakses file yang tersimpan dalam 

harddisk atau disket. 

 Ketika program dijalankan, program tersebut dijalankan dari harddisk ke 

dalam RAM dan setelah dijalankan akan dinamakan sebagai proses. 

 Linux/UNIX menyediakan service untuk membuat, memodifikasi program, 

proses dan file.  

 Linux/UNIX mendukung struktur file yang bersifat hirarki. 

 Linux/UNIX adalah salah satu sistem operasi yang termasuk ke dalam kelas 

sistem operasi yang dapat melakukan kegiatan multitasking. Multitasking 

adalah keadaan dimana suatu sistem operasi dapat melakukan banyak 

kerjaan pada saat yang bersamaan. 

 Selain multitasking, Linux/UNIX juga dapat mendukung multiuser, yaitu 

sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari 
satu user yang masuk ke dalam sistem.  Bahkan untuk Linux juga 

mendukung untuk multiconsole dimana pada saat bersamaan di depan 

komputer langsung tanpa harus melalui jaringan dan memungkinkan lebih 

dari satu user masuk ke dakam sistem. 
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8.7.  Prinsip Rancangan 

Dalam rancangan keseluruhan, Linux menyerupai implementasi UNIX non-

microkernel yang lain. Ia adalah sistem yang multi-user, multi-tasking dengan 
alat-alat UNIX-compatible yang lengkap. Sistem berkas Linux mengikuti 
semantik tradisional UNIX, dan model jaringan standar UNIX 

diimplementasikan secara keseluruhan. Ciri internal desain Linux telah 

dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem operasi ini. 

Walau pun Linux dapat berjalan pada berbagai macam platform, pada awalnya 

dia dikembangkan secara eksklusif pada arsitektur PC. Sebagian besar dari 
pengembangan awal tersebut dilakukan oleh peminat individual, bukan oleh 

fasilitas riset yang berdana besar, sehingga dari awal Linux berusaha untuk 

memasukkan fungsionalitas sebanyak mungkin dengan dana yang sangat 

terbatas.  

8.7.1.Prinsip Desain Linux 

Akibat semakin berkembangnya teknologi PC, kernel Linux juga semakin 

lengkap dalam mengimplementasikan fungsi UNIX. Cepat dan efisien 

merupakan tujuan desain yang penting, tetapi akhir-akhir ini konsentrasi 

perkembangan Linux lebih pada tujuan desain yang ketiga yaitu standarisasi. 
Standar POSIX terdiri dari kumpulan spesifikasi dari aspek berbeda kelakuan 

sistem operasi. Ada dokumen POSIX untuk fungsi sistem operasi biasa dan 

untuk ekstensi seperti proses untuk thread dan operasi real-time. Linux di 

desain supaya sesuai dengan dokumen POSIX yang relevan; sedikitnya ada 

dua distribusi Linux yang sudah memperoleh sertifikasi ofisial POSIX. 

Karena Linux memberikan interface standar ke programmer dan pengguna, 
Linux tidak membuat banyak kejutan kepada siapa pun yang sudah terbiasa 

dengan UNIX. Namun interface pemrograman Linux merujuk pada semantik 

SVR4 UNIX daripada kelakuan BSD. Kumpulan perpustakaan yang berbeda 

tersedia untuk mengimplementasi semantik BSD di tempat dimana kedua 

kelakuan sangat berbeda. 

Ada banyak standar lain di dunia UNIX, tetapi sertifikasi penuh Linux 

terhadap standar lain UNIX terkadang menjadi lambat karena lebih sering 

tersedia dengan harga tertentu (tidak secara bebas), dan ada harga yang harus 

dibayar jika melibatkan sertifikasi persetujuan atau kecocokan sebuah system 

operasi terhadap kebanyakan standar. Mendukung aplikasi yang luas penting 

untuk semua sistem operasi sehingga implementasi dari standar merupakan 
tujuan utama pengembangan Linux walau pun implementasinya tidak sah 

secara formal. Selain standar POSIX, Linux saat ini mendukung ekstensi 

thread POSIX dan subset dari ekstensi untuk kontrol proses real-time POSIX. 

8.7.2.Komponen Sistem Linux 

Sistem Linux terdiri dari tiga bagian kode penting: 

1. Kernel: Bertanggung jawab memelihara semua abstraksi penting dari 

sistem operasi, termasuk hal seperti proses-proses dan memori virtual.  

2. Perpustakaan system (system Library): menentukan kumpulan fungsi 
standar dimana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel, dan 

mengimplementasi hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak 

memerlukan hak penuh atas kernel. 

3. Utilitas Sistem (System Utility): adalah program yang melakukan 

pekerjaan manajemen secara individu dan khusus. 
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8.7.2.1.Kernel 

 Sistem operasi modern lain mengadopsi arsitektur message-passing bagi 
kernel internal mereka, Linux memakai model historis UNIX, dimana 

kernel diciptakan sebagai biner yang tunggal dan monolitis. Alasan 

utamanya adalah untuk meningkatkan performa.  

 Karena semua struktur data dan kode kernel disimpan dalam satu address 

space, alih konteks tidak diperlukan ketika sebuah proses memanggil 

sebuah fungsi sistem operasi atau ketika interupsi perangkat keras 
dikirim. Tidak hanya scheduling inti dan kode memori virtual menempati 

address space ini, semua kode kernel, termasuk semua device drivers, 

sistem berkas, dan kode jaringan, hadir dalam satu address space yang 

sama. 

 Kernel Linux membentuk inti dari sistem operasi Linux, yang menyediakan 

semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan proses, dan 
menyediakan servis sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi 

akses ke sumber daya (resource) perangkat keras.  

 Kernel mengimplementasi semua fitur yang diperlukan supaya dapat 

bekerja sebagai sistem operasi. Namun, jika sendiri, sistem operasi yang 

disediakan oleh kernel Linux sama sekali tidak mirip dengan sistem UNIX.  

 Kernel Linux tidak memiliki banyak fitur ekstra UNIX, dan fitur yang 

disediakan tidak selalu dalam format yang diharapkan oleh aplikasi UNIX.  

 Interface dari sistem operasi yang terlihat oleh aplikasi yang sedang 

berjalan tidak dipelihara secara langsung oleh kernel. Melainkan, aplikasi 

membuat panggilan (calls) ke library sistem, yang kemudian memanggil 

servis sistem operasi yang dibutuhkan. 

 Kernel Linux terdiri dari beberapa bagian penting, seperti:  

 manajemen proses,  

 manajemen memori,  

 hardware device drivers,  

 filesystem drivers,  

 manajemen jaringan dan lain-lain.  

Namun bagian yang terpenting ialah manajemen proses dan manajemen 

memori.    

 Manajemen memori menangani daerah pemakaian memori, daerah swap, 

bagian-bagian kernel dan untuk buffer cache.  

 Manajemen proses menangani pembuatan proses-proses dan penjadwalan 
proses. Pada bagian dasar kernel berisi hardware device drivers untuk setiap 

jenis hardware yang didukung. 

Selain mengatur penggunaan memori, piranti masukan keluaran (perangkat 

I/O), proses-proses, pemakaian file pada file system dan lain-lain, kernel juga 

menyediakan sekumpulan layanan yang digunakan untuk mengakses kernel 
yang disebut “system call”.  System call ini digunakan untuk 

mengimplementasikan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh sistem operasi. 

8.7.2.2. Perpustakaan Sistem (System Library) 

 Perpustakaan sistem (termasuk sekumpulan layanan yang dimiliki kernel) 

menyediakan banyak tipe fungsi. Pada level yang paling mudah, mereka 

membolehkan aplikasi melakukan permintaan pada servis sistem kernel. 
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 Library system membuat sebuah panggilan sistem (system calls), 

melibatkan transfer kontrol dari mode user yang tidak penting ke mode 
kernel yang penting, detil dari transfer ini berbeda pada masing-masing 

arsitektur.  

 library bertugas untuk mengumpulkan argumen system-call dan jika perlu 

mengatur argumen tersebut dalam bentuk khusus yang diperlukan untuk 

melakukan system call. 

 Semua fungsi yang diperlukan untuk mendukung jalannya aplikasi UNIX 
atau POSIX diimplementasikan dalam perpustakaan sistem.  

 Sistem Library dan semua program-program lainnya yang berjalan di atas 

kernel disebut “user mode”.  

 Perbedaan mendasar antara perpustakaan sistem dan program aplikasi 

adalah perpustakaan sistem dibutuhkan agar suatu sistem operasi dapat 
berjalan sedangkan program aplikasi adalah program yang dibutuhkan 

untuk menjalankan suatu aplikasi tertentu. Contoh : daemon merupakan 

system library dan pengolah kata (word processor) merupakan program 

aplikasi. 

8.7.2.3. Utilitas Sistem 

Sistem linux mengandung banyak program-program user-mode:  

 utilitas sistem dan  

 utilitas user.  

Utilitas sistem termasuk semua program yang diperlukan untuk meng-

inisialisasi sistem, seperti program untuk konfigurasi alat jaringan (network 

device) atau untuk load modul kernel. Program server yang berjalan secara 
kontinu juga termasuk sebagai utilitas sistem, program semacam ini mengatur 

permintaan user login, koneksi jaringan yang masuk, dan antrian printer. 

Tidak semua utilitas standar melakukan fungsi administrasi sistem yang 

penting. Lingkungan pengguna UNIX mengandung utilitas standar dalam 

jumlah besar untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti membuat daftar 

direktori, memindahkan dan menghapus file, atau menunjukkan isi dari 
sebuah file.  

Utilitas yang lebih kompleks dapat melakukan fungsi text-processing, seperti 

menyusun data tekstual atau melakukan pattern-searches pada input teks. 

Jika digabung, utilitas-utilitas tersebut membentuk toolset standar yang 

diharapkan oleh user pada sistem UNIX mana saja, walau pun tidak 
melakukan fungsi sistem operasi apapun, utilitas tetap merupakan bagian 

penting dari sistem Linux dasar. 

8.8.  Modul Kernel Linux 

8.8.1. Pengertian Modul Kernel Linux 

Modul kernel Linux adalah bagian dari kernel Linux yang dapat dikompilasi, 

dipanggil dan dihapus secara terpisah dari bagian kernel lainnya saat 

dibutuhkan. Modul kernel dapat menambah fungsionalitas kernel tanpa perlu 

me-reboot sistem. Secara teori tidak ada yang dapat membatasi apa yang 

dapat dilakukan oleh modul kernel. Kernel modul dapat mengimplementasikan 
antara lain device driver, sistem berkas, protokol jaringan. 

Modul kernel Linux memudahkan pihak lain untuk meningkatkan 

fungsionalitas kernel tanpa harus membuat sebuah kernel monolitik dan 

menambahkan fungsi yang mereka butuhkan langsung ke dalam image dari 

kernel. Selain hal tersebut akan membuat ukuran kernel menjadi lebih besar, 
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kekurangan lainnya adalah mereka harus membangun dan me-reboot kernel 

setiap saat hendak menambah fungsi baru. Dengan adanya modul maka 
setiap pihak dapat dengan mudah menulis fungsi-fungsi baru dan bahkan 

mendistribusikannya sendiri, di luar GPL. 

Kernel modul juga memberikan keuntungan lain yaitu membuat sistem Linux 

dapat dinyalakan dengan kernel standar yang minimal, tanpa tambahan 

device driver yang ikut dipanggil. Device driver yang dibutuhkan dapat 

dipanggil kemudian secara eksplisit mau pun secara otomatis saat 
dibutuhkan. 

Terdapat tiga komponen untuk menunjang modul kernel Linux:  

 managemen modul,  

 registrasi driver, dan  

 mekanisme penyelesaian konflik.  

8.8.2.  Manajemen Modul Kernel Linux 

Manajemen modul akan mengatur pemanggilan modul ke dalam memori dan 

berkomunikasi dengan bagian lainnya dari kernel. Memanggil sebuah modul 

tidak hanya memasukkan isi binary-nya ke dalam memori kernel, namun juga 

harus dipastikan bahwa setiap rujukan yang dibuat oleh modul ke symbol 

kernel atau pun titik masukan diperbaharui untuk menunjuk ke lokasi yang 
benar di alamat kernel. Linux membuat tabel simbol internal di kernel. Tabel 

ini tidak memuat semua simbol yang didefinisikan di kernel saat kompilasi, 

namun simbol-simbol tersebut harus diekspor secara eksplisit oleh kernel. 

Semua hal ini diperlukan untuk penanganan rujukan yang dilakukan oleh 

modul terhadap simbol-simbol. 

Pemanggilan modul dilakukan dalam dua tahap: 

 Utilitas pemanggil modul akan meminta kernel untuk mereservasi tempat 

di memori virtual kernel untuk modul tersebut, kemudian Kernel akan 

memberikan alamat memori yang dialokasikan dan utilitas tersebut dapat 

menggunakannya untuk memasukkan kode mesin dari modul tersebut ke 

alamat pemanggilan yang tepat. Berikutnya system calls akan membawa 
modul, berikut setiap tabel simbol yang hendak diekspor, ke kernel. 

Dengan demikian modul tersebut akan berada di alamat yang telah 

dialokasikan dan tabel simbol milik kernel akan diperbaharui. 

 Komponen manajemen modul yang lain adalah peminta modul. Kernel 

mendefinisikan antarmuka komunikasi yang dapat dihubungi oleh 
program managemen modul. Saat hubungan tercipta, kernel akan 

menginformasikan proses managemen kapan pun sebuah proses meminta 

device driver, sistem berkas, atau layanan jaringan yang belum terpanggil 

dan memberikan manajer kesempatan untuk memanggil layanan tersebut. 

Permintaan layanan akan selesai saat modul telah terpanggil. Manajer 

proses akan memeriksa secara berkala apakah modul tersebut masih 
digunakan, dan akan menghapusnya saat tidak diperlukan lagi. 

8.9.  Lisensi Linux 

Kernel Linux terdistribusi dibawah Lisensi Publik Umum GNU (GPL), dimana 
peraturannya disusun oleh Free Software Foundation. Linux bukanlah 

perangkat lunak domain publik (public domain). Public Domain berarti bahwa 

pengarang telah memberikan copyright terhadap perangkat lunak mereka, tetapi 

copyright terhadap kode Linux masih dipegang oleh pengarang-pengarang kode 

tersebut. Linux adalah perangkat lunak bebas, namun bebas dalam arti bahwa 

siapa saja dapat mengkopi, modifikasi, memakainya dengan cara apa pun, dan 
memberikan kopi mereka kepada siapa pun tanpa larangan atau halangan. 
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Implikasi utama peraturan lisensi Linux adalah bahwa siapa saja yang 

menggunakan Linux, atau membuat modifikasi dari Linux, tidak boleh 
membuatnya menjadi hak milik sendiri. Jika sebuah perangkat lunak dirilis 

berdasarkan lisensi GPL, produk tersebut tidak boleh didistribusi hanya sebagai 

produk biner (binary-only). Perangkat lunak yang dirilis atau akan dirilis 

tersebut harus disediakan sumber kodenya bersamaan dengan distribusi 

binernya. 

8.10. Linux Saat Ini 

Saat ini, Linux merupakan salah satu sistem operasi yang perkembangannya 

paling cepat. Kehadiran sejumlah kelompok pengembang, tersebar di seluruh 

dunia, yang selalu memperbaiki segala fiturnya, ikut membantu kemajuan 
sistem operasi Linux. Bersamaan dengan itu, banyak pengembang yang sedang 

bekerja untuk memindahkan berbagai aplikasi ke Linux (dapat berjalan di 

Linux). 

Masalah utama yang dihadapi Linux dahulu adalah interface yang berupa teks 

(text based interface). Ini membuat orang awam tidak tertarik menggunakan 

Linux karena harus dipelajari terlebih dahulu untuk dapat dimengerti cara 
penggunaannya (tidak user-friendly). Tetapi keadaan ini sudah mulai berubah 

dengan kehadiran KDE dan GNOME. Keduanya memiliki tampilan desktop yang 

menarik sehingga mengubah persepsi dunia tentang Linux. 

Linux di negara-negara berkembang mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Harga perangkat lunak (misalkan sebuah sistem operasi) bisa mencapai US 
$100 atau lebih. Di negara yang penghasilan rata-rata per tahun sekitar US 

$200-300, nilai US $100 sangatlah besar. Dengan adanya Linux, semua 

berubah. Karena Linux dapat digunakan pada komputer yang kuno, dia menjadi 

alternatif cocok bagi komputer beranggaran kecil. Di negara-negara Asia, Afrika, 

dan Amerika Latin, Linux adalah jalan keluar bagi penggemar komputer. 

Pemanfaatan Linux juga sudah diterapkan pada supercomputer. Diberikan 
beberapa contoh: 

 The Tetragrid, sebuah mega computer dari Amerika yang dapat menghitung 
lebih dari 13 trilyun kalkulasi per detik (13.6 TeraFLOPS). Tetragrid dapat 

dimanfaatkan untuk mencari solusi dari masalah matematika kompleks dan 

simulasi, dari astronomi dan riset kanker hingga ramalan cuaca. 

 Evolocity, juga dari Amerika, dapat berjalan dengan kecepatan maksimum 
9.2 TeraFLOPS (Floating Operations Per Second), menjadikannya sebagai 
salah satu dari lima supercomputer tercepat di dunia. 

 Jika melihat ke depan, kemungkinan Linux akan menjadi sistem operasi 
yang paling dominan bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena semua 

kelebihan yang dimilikinya, setiap hari semakin banyak orang di dunia yang 

mulai berpaling ke Linux. 

Saat ini, Linux dapat berjalan baik pada mesin multi-prosesor dengan main 

memory yang sangat besar dan ukuran disk space yang juga sangat besar, 
namun tetap mampu beroperasi secara berguna dengan jumlah RAM yang 

lebih kecil dari 4 MB. 
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Gambar 8.2. beberapa tampilan desktop Linux (Gnome & KDE) 

 

 


