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Case Sensitive

Shell di Linux membedakan input antara huruf besar dan huruf kecil. Sehingga linux tidak sama 
dengan Linux dan tidak sama juga dengan LiNuX. Sifat seperti itu dinamakan case sensitive. Jadi, 
Anda harus benar-benar teliti dalam menuliskan nama file, direktori, atau perintah. 

Direktori

Nama lainnya adalah folder. Direktori adalah tempat maya di dalam sistem berkas yang 
menampung file atau direktori lainnya. Contoh penulisan alamat direktori yang umum dari shell di 
Linux adalah:

/home/master/Videos/

yang bermakna / sebagai direktori tertinggi, master sebagai direktori di bawah /, dan Videos sebagai 
direktori di bawah master. Ciri khas sistem operasi Unix-like seperti Linux adalah 
dipergunakannya / (slash) sebagai pemisah antardirektori. Sistem operasi MS-DOS dan Windows 
menggunakan \ (backslash) sebagai pemisah. 

Struktur prompt

Anda akan menemukan yang seperti ini di shell:

master@localhost:~$

Apa maksudnya? Maksudnya sebagai berikut. 

master: adalah username Anda.

@: penanda bahwa Anda sekarang sedang login pada suatu mesin.

localhost: nama mesin. 

master@localhost: penanda lokasi absolut, bahwa Anda login di dalam sebuah mesin. 

:: pemisah antara penanda lokasi absolut (yang menjadi induk) dan penanda lokasi relatif (yang bisa 
diubah). 

~: sebenarnya /home/username-anda. Ini penanda lokasi relatif Anda, yaitu lokasi yang dapat Anda 
ubah-ubah dalam satu mesin. Ini akan berganti dengan sendirinya ketika Anda berpindah ke 
direktori lain. 

$: penanda bahwa Anda sedang login sebagai pengguna biasa. Jika Anda login sebagai root, 
tandanya menjadi #. 

Root dan nonroot

Ada dua jenis pengguna di dunia Linux, root dan nonroot. Root, secara kasar adalah administrator 
sistem. Jadi, ia memiliki otoritas tertinggi dan mampu melakukan apa pun terhadap sistem. 
Sedangkan nonroot adalah pengguna biasa yang otoritasnya terbatas (tidak bisa melakukan instalasi, 
masuk ke sistem, mengubah isi sistem, menghapus isi sistem, dkk.) Anda akan berlatih memerintah 
dengan shell sebagai root dan nonroot. Ingat, login sebagai root berbahaya! Kalau sembarangan, 
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bisa jadi satu sistem terhapus karena otoritas root yang luar biasa. 

Secara default, Ubuntu tidak mengizinkan Anda memasuki shell sebagai root. Anda masuk sebagai 
pengguna biasa. Untuk bisa menjadi root, Anda harus menyetel sandinya dahulu. Berikut caranya:

$ sudo passwd

Enter new UNIX password: 

Masukkan saja sandi yang Anda inginkan. Jika selesai, Anda bisa menjadi root dengan perintah

$ su

Cara menggunakan shell

Ketikkan perintah lalu tekan enter. 

Penulisan perintah

Anda akan terbiasa memerintah dengan format demikian.

$ perintah [opsi] [file]

# perintah [opsi] [file]

$ adalah tanda bagi pengguna biasa dan # adalah tanda bagi pengguna super/root. Tanda kurung 
siku di atas hanya penanda, jadi mereka tidak ikut ditulis dalam perintah. Contoh mudahnya 
perintah rm sebagai pengguna biasa

$ rm r /home

yang berarti menghapus direktori /home beserta isinya. 

Anda pun boleh menggunakan lebih dari satu opsi atau menggabungkannya. Contoh

$ rm i r /home 

$ rm ir /home

Keduanya bermaksud sama, yaitu menghapus direktori /home beserta isinya (-r) secara interaktif (-
i). Contoh-contoh ini berlaku untuk semua perintah shell.

Bersambung ke Yang Patut Diketahui dalam dunia shell Linux. 


	Belajar Shell Linux: Konsep-konsep Dasar
	Case Sensitive
	Direktori
	Struktur prompt
	Root dan nonroot
	Cara menggunakan shell
	Penulisan perintah


