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I) Pengenalan Windows 
 

a. Sekilas tentang window 
Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah 

keluarga sistem operasi. yang dikembangkan oleh Microsoft, dengan menggunakan 
antarmuka pengguna grafis 

Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang 
berbasis modus teks dan command-line. Windows versi pertama, Windows Graphic 
Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar 
pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer 
dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan 
(bukan merupakan sistem operasi) yang berjalan di atas MS-DOS (dan beberapa varian dari 
MS-DOS), sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, 
versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows (dimulai dari versi 4.0 dan 
Windows NT 3.1) merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada 
sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat 
menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. 

 
b. Sejarah 

Dimulai dari DosShell for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing 
terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI, Microsoft 
menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang 
menyebut nama aplikasi tersebut sebagai Program Windows (Jendela Program). Windows 
versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program.  

Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. 
Windows versi 3 menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan 
penggunaan, kecantikan user interface atau antarmuka dan mudahnya konfigurasi. Windows 
versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 
32-bit Intel 80386 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era 
Start Menu. Windows 3.11 pun adalah versi Windows pertama yang mendukung 
networking/jaringan. Versi Hibrida dapat dijalankan tanpa MS-DOS.  

Versi Hibrida tersebut menginstalasi dirinya sendiri dengan DOS 7. Tidak seperti 
Windows versi 16-bit yang merupakan shell yang harus diinstalasi melalui DOS terlebih 
dahulu. Aplikasinya pun berbeda. Meskipun Windows 9X dapat menjalankan aplikasi 
Windows 16-bit, namun Windows 9X memiliki grade aplikasi sendiri - X86-32, Windows 9X 
sangat terkenal dengan BSOD (Blue Screen of Death). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna_grafis
http://id.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://id.wikipedia.org/wiki/10_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1983
http://id.wikipedia.org/wiki/1985
http://id.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel
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c. Kelebihan Windows 
- User friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain 
- Instalasi software masih mudah dibandingkan dengan instalasi di sistem operasi yang 

lain 
- Banyak software berbasis Windows 
- Dukungan driver yang lebih banyak 
- Banyak orang pakai Windows sehingga banyak perusahan membuat aplikasinya 

menggunakan dasar Windows. Ada beberapa aplikasi yang hanya ada di Windows dan 
tidak di OS yang lainnya. Bahkan beberapa aplikasi vital dunia kerja. 

- Karena systemnya sudah dishare untuk bisa dikembangkan (bukan di open lho), maka 
semakin mudah siapa saja membuat software untuk dijalankan di Mircosoft Windows. 
Terutama dunia usaha yang membutuhkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. 

- Perkembangan paling cepat dibanding software lainnya karena banyak perusahaan 
software yang konsisten menciptakan kemajuan pada sistem operasi Windows. 

- Banyak gratisan GPL dan Freeware ditawarkan untuk Windows. 
- Kalau ada masalah mudah menyelesaikannya sebab hampir semua orang bisa, dan 

mencari ahlinya juga tidak sulit disekitar kita.  
- Kelebihan yang lain... duitnya banyak. Kalau duitnya banyak mau apa saja lebih unggul 

dari lainnya.  
 

d. Kekurangan windows 
- Harga licensi mahal  
- Komunitas terlalu sedikit, karena bersifat closed-source 
- Banyaknya virus yang sering menyerang Windows 
- Sistem keamanan yang masih dibilang kurang 
- Sistem yang kurang stabil  
- Banyak orang tahu bahasa pemrogamannya dan banyak orang pakai karena itu 

banyak juga yang buat virus untuk Windows dibanding yang lainnya (lebih cepat 
beken dan tersebar tentunya). 

- Karena semua orang atau software bisa utak-utik system Windows karena itu sering 
kali jadi ngadat dan ngaco 

- Ada banyak versi sehingga kalau mau yang powerfull harus bayar lebih mahal. 
- Ringkih... jadi kalau dipakai setahun, udah pasti anda harus membeli CPU baru demi 

performa karena OS anda sudah gak bisa dirapikan lagi.... kaya orang sudah jeroannya 
banyak lemaknya. 
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II) Pengenalan Linux 
 

a. Sekilas tentang linux 
Linux (diucapkan ˈlɪnəks atau /ˈlɪnʊks/)[1] adalah nama yang diberikan kepada sistem 

operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan 
perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan 
sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan 
dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja.[2] 

Nama "Linux" berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 1991 oleh 
Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem 
operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah 
dasar dari munculnya nama alternatif GNU/Linux.[3] 

Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server, dan didukung oleh 
perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, 
Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi 
di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, 
superkomputer,[4], dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan 
video (PlayStation 2, PlayStation 3 dan XBox[5]), telepon genggam dan router. Para pengamat 
teknologi informatika beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung 
kepada vendor (vendor independence), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas 
yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya 
yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri 
ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber 
terbuka (opensource software). 

Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah distribusi Linux (Linux distribution) 
atau distro Linux umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti 
server web, bahasa pemrograman, basisdata, tampilan desktop (desktop environment) 
seperti GNOME,KDE dan Xfce juga memiliki paket aplikasi perkantoran (office suite) seperti 
OpenOffice.org, KOffice, Abiword, Gnumeric dan LibreOffice. 

 
b. Sejarah linux 

Sistem operasi Unix dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan 
pertama kali dirilis pada 1970. Faktor ketersediaannya dan kompatibilitasnya yang tinggi 
menyebabkannya dapat digunakan, disalin dan dimodifikasi secara luas oleh institusi-
institusi akademis dan pada pebisnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Linux#cite_note-0
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi_bertipe_Unix
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sumber_terbuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux#cite_note-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Pustaka_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi_GNU
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi_GNU
http://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi_penamaan_GNU/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux#cite_note-lsag-2
http://id.wikipedia.org/wiki/Server
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel
http://id.wikipedia.org/wiki/Dell
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://id.wikipedia.org/wiki/IBM
http://id.wikipedia.org/wiki/Novell
http://id.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://id.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_desktop
http://id.wikipedia.org/wiki/Superkomputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux#cite_note-3
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_benam
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembaca_buku_elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2
http://id.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://id.wikipedia.org/wiki/XBox
http://id.wikipedia.org/wiki/XBox
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/Router
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_tak_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Server_Web
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Basisdata
http://id.wikipedia.org/wiki/Tampilan_desktop
http://id.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://id.wikipedia.org/wiki/KDE
http://id.wikipedia.org/wiki/Xfce
http://id.wikipedia.org/wiki/Paket_aplikasi_perkantoran
http://id.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://id.wikipedia.org/wiki/KOffice
http://id.wikipedia.org/wiki/Abiword
http://id.wikipedia.org/wiki/Gnumeric
http://id.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
http://id.wikipedia.org/wiki/Unix
http://id.wikipedia.org/wiki/1960-an
http://id.wikipedia.org/wiki/1970
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c. Kelebihan linux 
- Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka (open source). Sehingga tidak 

perlu biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux, gratis. 
- Linux mudah digunakan. Dulu, Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit 

dan hanya dikhususkan untuk para hacker karena masih berbasis teks (DOS). Namun, 
kini Linux mudah digunakan hampir semudah menggunakan Windows, bahkan 
masalah style pun, Linux lebih baik dari Windows 7 

- Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows, telah terdapat alternatifnya di Linux 
karena banyak komunitas-komunitas pengembangnya, semisal sourceforge.net. , atau 
bila terpaksa kita bisa menjalankan software untuk Windows di Linux dengan bantuan 
emulator seperti Wine sehingga file .exe dan .msi dapat dijalankan. 

- Keamanan. Hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, spyware, 
trojan, adware, dsb. Hal ini, hampir tidak terjadi pada Linux. Linux sejak awal didesain 
multi-user, sehingga bila virus menjangkiti user tertentu, akan sangat sangat sulit 
menjangkiti dan menyebar ke user yang lain. Beberapa orang berpendapat bahwa 
Linux lebih aman karena jumlah penggunanya lebih sedikit dibanding Windows, 
namun anggapan itu tidaklah tepat. 

- Linux relatif stabil. Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi UNIX sangat 
dikenal stabil berjalan tanpa henti. Linux, yang merupakan varian dari UNIX, juga 
mewarisi kestabilan ini. Jarang ditemui, komputer yang tiba-tiba hang dan harus 
menekan tombol Ctrl-Alt-Del atau Restart untuk mengakhiri kejadian tersebut. 

- Linux mempunyai kompatibilitas ke belakang yang lebih baik (better backward-
compatibilty). Perangkat keras yang telah berusia lama, masih sangat berguna dan 
dapat dijalankan dengan baik di atas Linux. Selain itu, tidak pernah ditemui dokumen-
dokumen yang lebih baru tidak dapat dibaca pada Linux versi yang lebih lama. Pada 
Windows, kita seakan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan perangkat keras, 
seperti kasus file .docx (Word 2007-2010) yang tidak bisa dibuka dengan Microsoft 
Word 2003 atau versi dibawahnya. 

- Dukungan komunitas yang beragam dan menyebar di seluruh dunia. 
- Linux selain gratis untuk digunakan, gratis pula untuk dimodifikasi dan didistribusikan 

ulang. Bahkan kita dapat mengembangkan distro kita sendiri. 
- Beragam pilihan. Hal ini bisa menjadi kelebihan maupun kekurangan. Banyak distro 

bermunculan, contoh yang populer seperti Ubuntu, Debian, RedHat, openSuSe, 
Fedora, Mandriva (Mandrake), dsb. Keanekaragaman ini memberi kita banyak pilihan 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing, namun di satu sisi hal ini juga akan 
membingungkan calon pengguna Linux. Lihat chart distribusi Linux di 
http://distrowatch.com untuk mengetahui rangking distro-distro Linux. 

- Linux membutuhkan resource yang lebih kecil dari Windows, sehingga cocok untuk 
komputer dengan spesifikasi minimal. Selain itu hampir semua distro populer 
menyediakan versi 32 bit maupun 64 bit. 

- Linux dapat berjalan dalam dua mode, modus teks dan modus GUI namun pada 
umumnya modus teks (terminal) ini lah yang menjadi kekuatan Linux. Modus GUI 
sendiri memiliki banyak pilhan desktop environment-nya seperti KDE, Gnome, 
BlackBox, XFCE. 

 
 
 
 
 
 
 

http://sourceforge.net/
http://distrowatch.com/
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e. Kekurangan linux 
- Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih ‘Windows minded’, 

takut untuk beralih dari Windows.  
- Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada 

Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat 
melihatnya di Linux-Drivers.org atau LinuxHardware.org.  

- Proses instalasi software / aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software 
di Linux, akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai 
CD / DVD repository-nya. Bila tidak, maka kita harus men-download satu per satu 
package yang dibutuhkan beserta dependencies-nya.  

- Bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like (seperti Linux), maka 
mau tidak mau harus mempelajari hal ini. Sehingga syarat untuk menjadi 
administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal baru dan terus-menerus 
belajar.  

- Aplikasi-aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows.  
- Struktur direktori dan hak-akses yang membingungkan bagi yang sudah terbiasa 

dengan Windows dan belum mengenal UNIX/Linux sama sekali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linux-drivers.org/
http://www.linuxhardware.org/
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III) Perbedaan windows dengan linux 

No Perihal Windows Linux 

1 
Awal 

perkembangan 

Windows berkembang dari dunia 
komputer mikro yang serba 
personal. Karena khusus untuk 
kebutuhan desktop, Windows 
sangat memfokuskan diri pada 
kesederhanaan penggunaan, 
pendekatan pada sisi end user dsb. 

Linux berkembang dari dunia Unix 
dengan segala persoalan multi-tasking 
dan multi-usernya. Dengan kata lain, 
Linux dirancang dengan karakteristik 
server atau workstation high-end. 
Linux juga dikembangkan dengan 
kemampuan jaringan cukup tinggi dan 
sejak awal hidupnya sudah berusaha 
untuk berjalan pada berbagai 
arsitektur komputer, sehingga Linux 
tidak menjadikan kebutuhan desktop 
sebagai tujuan besar 

2 

Hak atas 
kekayaan 

intelektual 
(HAKI) 

Jika dilihat dari sisi HAKI, SO 
Windows dan kebanyakan program-
program aplikasinya, kepemilikan 
lisensi (rata-rata berharga $200 USD) 
merupakan sarat mutlak untuk 
penggunannya. 

Linux dan program-program 
aplikasinya dilain pihak berlisensi 
gratis dan justru mendorong para 
penggunanya untuk menyebarluaskan 
perangkat lunak tersebut. 

3 
Kelengkapan 

Program 

Windows tidak menyediakan banyak 
program setelah diinstal. Kalaupun 
ada mungkin hanya Internet 
Explorer, Media Player, Notepad, 
dan beberapa program kecil lainnya. 

Sekalipun Linux juga sebagai SO, 
setelah diinstal, akan ditemui banyak 
program dari hampir semua kategori 
program seperti Office Suite, 
Multimedia (Sound, Video, Graphics), 
Internet (Browser, Email, Chat, 
Downloader, Messenger, Torrent, 
News), 3D, Games, Utility, dll. 

4 
Program 
Aplikasi 

Windows unggul untuk aplikasi 
Office-nya. Diakui bahwa Microsoft 
Office termasuk tool yang sangat 
enak untuk bekerja di PC seperti 
menyiapkan presentasi, tulisan, 
laporan, agenda dll. 

Linux unggul dalam aplikasi 
Webserver, proxy server, firewall, 
mail server, Samba dll. Pada aplikasi 
server umumnya X-Windows tidak 
lagi digunakan di Linux, oleh karena 
itu Linux biasanya lebih hemat 
resources (memory & harddisk) di 
bandingkan Windows. Sementara 
komunitas Linux juga berusaha keras 
untuk mengejar ketinggalannya dalam 
aplikasi Office-nya dengan 
mengembangkan StarOffice yang 
dimotori oleh Sun Microsystems agar 
dapat digunakan secara cuma-cuma di 
atas Linux. 

5 
Konfigurasi 

Sistem 
Sudah siap  jalan Harus disetting dulu dengan PCLinux 

Control Center 

6 
Dukungan 
Hardware 

Rata – rata sudah kompatibel 
dengan windows 

Perlu diinstal drivernya dan kadang 
tidak kompatibel dengan linux 

7 
Majanemen 

Proses 

Lebih memanusiakan pengguna, jadi 
banyak yang bisa memanajemen 
proses 
 

Kurang bisa diproses orang awam 
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8 System File 

Windows menggunakan FAT dan 
NTFS. Windows tidak membedakan 
penggunaan nama file dengan huruf 
besar dan huruf kecil (case 
insensitive). Windows mengenal 
juga istilah drive untuk device dan 
partisi. Windows memiliki 
MyComputer sebagai root, yang 
didalamnya terdapat berbagai drive 
dan device. Windows juga tidak bisa 
membaca file sistem Linux (tanpa 
memanfaatkan program terpisah). 
Di sistem file, ekstensi nama file di 
Windows memiliki peranan penting. 

Sementara Linux menggunakan ext2, 
ext3, reiserfs, xfs, jfs dan lain 
sebagainya. Linux dapat membaca 
dan menulis ke FAT32, dan dapat 
membaca dan menulis NTFS 
(eksperimental dan memanfaatkan 
proyek terpisah). Linux membedakan 
penggunaan huruf besar dan kecil 
dalam berbagai aspek penggunaan 
sistem operasi. Di Linux, istilah drive 
tidak digunakan. Yang digunakan 
adalah direktori biasa. Apabila 
dibandingkan dengan Windows, Linux 
mengenal direktori root (disimbolkan 
dengan /), yang didalamnya terdapat 
berbagai direktori dan device. Di 
Linux, ekstensi nama file tidak 
memiliki peranan penting. 

9 
Waktu 

Pengoperasian 

Sebagai SO personal workstation, 
Windows akan sering dimatikan 
apabila ditinggalkan pemiliknya 
untuk menghemat listrik karena 
tidak akan ada orang lain yang akan 
menggunakan komputer itu. 

Sistem Linux dirancang untuk bisa 
digunakan bersama-sama oleh banyak 
orang. Karena itu perlindungan berkas 
dan proses-proses milik seseorang 
terhadap orang lain menjadi porsi 
besar dari perhatian perancangnya. 
Pada sistem Linux (dan Windows 
NT/2000/XP) identifikasi user sangat 
menentukan hak akses pengguna. 
Karena itu akan banyak ditemui 
pengguna Linux yang bekerja dengan 
user root (nama super user di dunia 
Unix). 

10 
System 

Sistribusi 

Windows hanya mengenal produk 
dari microsoft 

Linux mengenal banyak distribusi 
yang merupakan kumpulan kernel 
Linux, pustaka – pustaka sistem, dan 
software – software yang dibungkus 
dengan prosedur tertentu. Yang 
membedakan antar distribusi bisa saja 
pada semua bagian tersebut (kernel 
yang berbeda versi dan pengaturan, 
software dan pustaka yang berbeda), 
termasuk prosedur pemaketannya. 
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