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Kali ini kita akan menginstal driver printer Canon PIXMA iP 1980 di Ubuntu 10.10. Instalasi ini 
membutuhkan dua paket program yang keduanya tidak diambil dari repositori Ubuntu yaitu 
drivernya dan sebuah pustaka bernama libcupsys2. Secara sederhana, driver ini 
memperkenalkan Ubuntu dengan printer Canon iP1980, dan mengendalikan printer itu agar dapat 
mengerti perintah dari Ubuntu. Alhamdulillah, pihak Canon sudah memberikan driver untuk Linux 
(bahkan ada paket biner untuk Debian dan RPM) dan pustaka yang diperlukan sudah kami 
dapatkan. Kami menyusun tutorial ini berdasarkan pengalaman memasang printer di perpustakaan 
sekolah yang komputernya telah dipasangi Ubuntu 10.10. Kita langsung praktikkan. 

Cara instalasi

Pertama, silakan unduh kedua berkas yang dibutuhkan dari server kami. Berkasnya yang pertama 
adalah paket driver dan kedua adalah librari yang dibutuhkan oleh driver terebut. 

Berkas pertama: iP1900_debian_printer.tar 

Berkas kedua:  libcupsys2_1.3.92ubuntu9.5_all.deb

Kedua, Karena libcupsys2 adalah pustaka yang diperlukan oleh driver, sehingga tanpa pustaka 
driver tidak bekerja, maka pustaka harus diinstal terlebih dahulu. Cara instalasinya cukup klik 
ganda .deb-nya atau pilih lalu enter sampai Ubuntu Software Center keluar. Klik instal, masukkan 
sandi Anda, dan tunggu sampai selesai. 

Ketiga, ekstrak berkas pertama di direktori Home atau di mana saja. Caranya bisa pakai Archive 
Mounter lewat klik kanan > Extract here atau lewat shell 

$ ar x iP1900_debian_printer.tar 

Kami asumsikan Anda berada di /home/username-anda. Setelah diekstrak, Anda akan memperoleh 
sebuah direktori berisi tiga berkas, yaitu 

/iP1900_debian_printer

1. cnijfilter-common_3.00-1_i386.deb

2. cnijfilter-common-3.00-1.tar.gz

3. cnijfilter-ip1900series_3.00-1_i386.deb

Yang dibutuhkan hanya dua deb, yang tar.gz tidak kita pakai. Pindah dulu ke direktori 
iP1900_debian_printer

$ cd /home/username-anda/iP1900_debian_printer

lalu lakukan instalasi driver

$ sudo dpkg -i *.deb

Keempat, lakukan penyetelan terhadap komfigurasi printer Ubuntu. Buka System > Administrations 
> Printing. Pilihlah Canon iP 1900, cobalah cetak halaman tes. 

Komentar kami

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, seharusnya printer sudah bisa bekerja dengan Ubuntu 
10.10. Kami menemukan banyak cara dari pengguna Ubuntu 10.10 di blog mereka, lalu kami 
mencobanya. Hanya saja, kami tidak berhasil menerapkan tiap-tiap tutorial mereka. Kami baru 
berhasil ketika menggabungkan beberapa tutorial. Semoga tutorial ini meringkas realita dan 
memudahkan Anda. 
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