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Ini adalah sebuah artikel tutorial berseri tentang shell Linux. Yang akan dibahas dalam artikel ini 
adalah penerapan perintah-perintah shell dalam sistem operasi. Artikel berseri ini ditujukan bagi 
siapa saja. Yang pertama ini berisi perkenalan tentang apa itu shell. Yang kedua berisi konsep-
konsep dasar shell. Yang ketiga adalah pengingat untuk hal-hal yang patut diketahui ketika Anda 
menerapkan tutorial shell kami ini. Mulai yang keempat, tutorial inti kami berikan. Semoga artikel 
ini bermanfaat. <7 April 2011: 17.25> 

Kami berusaha menuliskan apa yang telah kami ketahui tentang shell. Karena penerapan shell bisa 
sangat luas dan kami masih baru belajar, kami hanya dapat memberikan sedikit. Anda dapat 
melakukan sendiri penjelajahan lebih jauh.

Pengertian

Shell ( dengan nama lain command interpreter) adalah program yang menyediakan antarmuka 
untuk pengguna sistem operasi. Program antarmuka ini bertugas menerjemahkan perintah-perintah 
dari pengguna ke sistem operasi. Wujud dari program antarmuka ini ada dua, yaitu berbasis teks 
(CLI/Command Line Interface) dan berbasis grafis (GUI/ Graphical User Interface). Demikian 
secara umum pengertian shell. 

Shell yang akan dibahas pada artikel tutorial ini adalah shell CLI di Linux. Mengapa kita membahas 
shell CLI? Karena dua alasan, yaitu ia lebih cepat daripada shell GUI dan ia mampu melaksanakan 
perintah-perintah dasar yang tidak semuanya bisa dilakukan lewat shell GUI. Lebih cepat karena 
shell CLI tidak perlu banyak interpretasi/penerjemahan instruksi ke kernel daripada shell GUI. 
Lebih mampu karena memang semua perintah yang kita akses lewat shell GUI 
diinterpretasikan/diterjemahkan dulu ke perintah CLI lalu diserahkan ke kernel untuk diproses 
tetapi tidak semua perintah shell CLI dimiliki oleh shell GUI. Inilah keunggulan shell CLI yang 
menjadikannya patut dipelajari. 

Contoh Shell

Untuk shell CLI, di Windows kita mengenal Command Prompt (cmd.exe). Di dunia Linux, kita 
mengenal ksh, csh, sh, fish, bash, dan lain-lain. Untuk shell GUI, kita mengenal antarmukanya 
Windows Shell (explorer.exe) di Windows. Di dunia Linux, kita mengenal Fluxbox, Enlightenment, 
GNOME, KDE, LXDE, dan XFCE sebagai shell GUI. <7 April 2011: 18.23>

  

Contoh shell di Linux, yang CLI (bash) dan GUI (Lingkungan Destop GNOME).  
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Kegunaan Shell

Secara umum, shell berguna sebagai penerjemah instruksi dari pengguna ke kernel. Secara khusus, 
banyak sekali gunanya sampai tidak bisa disebutkan semua. Keberadaan shell sangat penting bagi 
pengguna dalam pengoperasian sistem operasi. Sekadar contoh, ketika berinteraksi dengan 
komputer, kita mungkin pernah melakukan salin-tempel (copy-paste) berkas. Atau secara sederhana, 
menginstal program, menjelajahi isi hard disk, menghapus berkas, membuat folder, dan lain-lain. 
Itu semua kita lakukan dengan memerintah kernel. Nah, yang menerjemahkan perintah-perintah itu 
kepada kernel adalah shell. Semua instruksi yang kita berikan kepada kernel diterjemahkan dulu 
oleh shell. Jadi, shell selalu berperan dalam tiap-tiap perintah yang kita berikan kepada sistem 
operasi. 

Salah satu kegunaannya (shell GUI) yang lain adalah menyediakan antarmuka yang mewakilkan 
perintah-perintah CLI dalam wujud tulisan dan gambar. Secara sederhana, jika kita sekarang 
memakai sistem operasi dengan prinsip 'klik dan jalankan' (atau jika kita kini menjalankan program 
dengan memakai menu-menu yang tinggal diklik) maka bisa dipastikan itu memakai shell GUI. 
Kegunaan shell GUI itu untuk apa? Tidak lain adalah menyederhanakan kerumitan CLI yang 
akhirnya berimbas pada kemudahan penggunaan. Contohnya: menyunting video akan jauh lebih 
mudah dengan memakai GUI daripada mengetik perintah-perintah dengan CLI.< 7 April 2011: 
19.33>

Di Mana Harus Memulai Belajar?

Artikel tutorial ini dibuat berdasarkan percobaan dengan bash di Ubuntu 10.10. Anda dapat 
mengakses bash lewat Terminal di Applications > Accessories > Terminal. Anda yang tidak 
memakai Ubuntu pun bisa mempraktikkan ini dengan memakai shell yang ada. Tidak masalah 
meskipun Anda tidak memakai bash karena perintah-perintah dasar Linux itu sama. Sekadar info, 
istilah terminal dipakai secara umum untuk perangkat yang berfungsi sebagai tempat input maupun 
output. Terminal yang digunakan untuk mempraktikkan tutorial yang akan datang adalah GNOME 
Terminal. Terminal ini hanya tampilan luar shell-nya saja. Anda pun bisa mengakses shell-nya lewat 
Ctrl+Alt+FAngka (misalnya Ctrl+Alt+F1). Linux biasanya menyediakan 6 shell CLI plus 1 shell 
GUI yang semuanya bisa berjalan bersama-sama. Dan semuanya bisa diakses dari F1 sampai F7. 
Sebaiknya Anda memulai dengan Terminal saja dulu agar bisa menyambi pekerjaan lainnya. 

<7 April 2011: 20.00>

Bersambung ke Konsep-konsep Dasar.
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