
Sistem Operasi Unix  
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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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 Merupakan file yang digunakan untuk 
menyimpan data , program, dokumen, grafik, 
dll. 
File teks   
 file dengan informasi yang mudah dipahami oleh 

pemakai. Isi berkas/file ini dapat disunting dengan 
editor teks seperti editor VI. 

Script Shell  
 file yang berisi perintahUNIX, yang dimaksudkan 

untuk melakukan tugas tertentu. 
File executable  
 file dari suatu program yang telah dikompilasi. 
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 Sebuah direktori sebenarnya hanya berisi 
nama file dan bilangan inode. 

 Contoh :  Directory : 
    Lat1  5723 
    Lat2 5315 

 
     nama file    inode 
 

4 



 Adalah file yang umumnya menyatakan suatu 
piranti fisik. Tetapi bisa juga berupa file-file yang 
berhubungan dengan komunikasi antar proses. 

 Block Device : piranti yang beroperasi berdasarkan 
blok (sejumlah karakter).  Contoh : disk 

 Character Device : Piranti yang beroperasi 
berdasarkan karakter. Contoh : keyboard dan printer 

 Named pipe : file UNIX yang memungkinkan 
penyampaian informasi antar proses. Contoh : shared 
memory 
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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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/ 

usr bin dev etc home 

Coky 

News 

catatan 

Anez Ucok 

temp 



 /usr  untuk meletakkan direktori-direktori 
untuk pemakai, meletakkan program UNIX 

 /bin  berisi program” executable UNIX 
 /dev  berisi seluruh berkas piranti sistem 
 /etc berisi tabel-tabel & file yang yang 

digunakan untuk memelihara sistem 
 /home  sebagai tempat untuk menyimpan 

data milik pemakai  
 /tmp  tempat untuk file-file yang bersifat 

sementara 
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 Membuat File : 
   $ cat  [nama file] 
 
 Contoh : $ cat   fileku.txt 
   ini file pertamaku  
   menggunakan sistem operasi UNIX  
   ^D 
   $_ 

 
 Selain menggunakan cat dapat pula menggunakan 

editor VI 
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 Melihat isi File 

Sama seperti membuat file yaitu menggunakan 
perintah : cat 

Untuk melihat isi file, dapat melihat isi beberapa 
file sekaligus, hasilnya akan berurutan. 

 

Contoh :  $ cat file1.txt  file2.txt 
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 Menyalin File 
  $ cp [file sumber]  [file target] 
  Contoh :  $ cp  file1.txt  fileku.txt 
 
 Menghapus File  
  $ rm [nama file] 
  Contoh :   $ rm /etc/file2.txt 
 
 Mengganti nama File 
  $ mv [nama file lama]  [nama file baru] 
  Contoh :  $ mv a.txt  a1.txt 
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 Menampilkan Nama File  
   $ ls [pilihan]  [nama file] 

 Pilihan : 
  -a : menampilkan seluruh berkas, termasuk yang dihidden 
  -l : menampilkan file disertai informasi yang lengkap 
  -t : menampilkan file berdasakan yang terbaru 
  -r : menampilkan file diurutkan dari Z ke A 
  -F : identitas dari tiap file [jenis file] seperti : 
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Simbol Keterangan 

- File biasa 

d Direktori 

b Block Device 

c Character Device 



 Contoh :    
 $ ls-l 
  -rw-r--r--  1  lola  Beta  45  Jun 5  12:03  Flin.txt 
 
File biasa 
            Nama group 
        Jml link    file  pemilik  file   
Hak akses     tgl update 
        Nama file 
     Ukuran file (byte) 
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