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Artikel ini mencontohkan bagaimana cara menginstal CentOS Linux.
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Pengenalan Linux

Linux(lebih tepat disebut GNU/LINUX) adalah sebuah sistem ope-

rasi yang merupakan turunan dari sistem operasi UNIX. Linux per-

tama kali dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun

1991.
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Persiapan

• Set CD-ROM sebagai first boot media. Menu untuk mengganti

boot priority adalah melalui menu BIOS komputer Anda. Cara

masuk menu BIOS bisa bermacam-macam, ada yang dengan

menekan tombol F12, ada yang dengan menekan tombol Delete,

dsb.

• Masukkan CD CentOS Linux #1 kedalam CD-ROM drive.

• Restart PC, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini.
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Tekan Enter untuk memulai instalasi.

(Lanjutkan)
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Pilih Skip untuk langsung memulai intalasi tanpa memeriksa CD

media instalasi.

(Lanjutkan)
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Tunggu sesaat sampai muncul tampilan berikutnya.

(Lanjutkan)
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Untuk melanjutkan instalasi, klik tombol Next.

(Lanjutkan)
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Pilih bahasa yang diinginkan lalu klik Next.

(Lanjutkan)
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Tentukan jenis keyboard yang dipakai lalu klik Next.

(Lanjutkan)
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Tentukan tipe instalasi yang diinginkan (apakah PC akan

digunakan sebagai komputer pribadi, server, workstation, atau

kombinasinya) lalu klik Next.

(Lanjutkan)
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Anda harus menentukan bagaimana cara mempartisi harddisk.
Bagi Anda yang belum mengerti tentang partisi lebih baik memilih
menu “Automatic partition”. Saya sendiri lebih menyarankan Anda
untuk menggunakan menu “Manually partition”. Klik Next untuk

memulai proses partisi.

(Lanjutkan)
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Akan muncul jendela peringatan yang isinya mengingatkan bahwa

kesalahan dalam proses partisi dapat menghapus semua data yang

sudah ada di dalam harddisk Anda. Jadi Anda harus berhati-hati

dalam mempartisi harddisk. Klik Yes jika Anda sudah yakin.

(Lanjutkan)
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Dalam lingkungan Linux, sebaiknya file system dibagi ke dalam mi-

nimal 3 partisi yaitu :

• root (/) : partisi ini dipakai untuk menyimpan seluruh file system

Linux.

• boot (/boot) : partisi ini akan dipakai untuk menyimpan file-file

yang digunakan saat proses booting dijalankan. Ukuran partisi

ini tidak perlu terlalu besar, 100 MB sudah sangat cukup.

• swap : swap adalah bagian dari harddisk yang akan digunakan

sebagai virtual memory. Ada aturan klasik yang mengatakan

ukuran partisi swap sebaiknya 2 kali ukuran memori yang terpa-

sang. Tapi ini sifatnya opsional.

• home (/home) : partisi ini akan dipakai untuk menyimpan data-

data yang dimiliki oleh user. Pemisahan partisi ini dilakukan

supaya user hanya berurusan dengan ruang harddisk miliknya

saja tanpa beresiko mengganggu file system yang ada.

(Lanjutkan)

14



Jika Anda sudah melihat tampilan ini, Anda bisa mulai melakukan
partisi. Dalam contoh ini, harddisk yang dipakai masih kosong

belum memiliki partisi apapun. Klik New untuk membuat sebuah
partisi.

(Lanjutkan)
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Akan muncul sebuah jendela baru pembuatan partisi. Ada 3

bagian yang perlu diisikan : a). Mount point; b). File system

type; c). Size.

(Lanjutkan)
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Ini adalah contoh gambar saat membuat partisi /boot.

(Lanjutkan)
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Ini adalah contoh gambar saat membuat partisi root (/).

(Lanjutkan)
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Ini adalah contoh gambar saat membuat partisi swap.

Saat semua partisi sudah dibuat, klik Next untuk melanjutkan
instalasi.

(Lanjutkan)
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Tahap selanjutnya adalah memilih dimana GRUB Loader akan

diinstal. Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Di bagian ini Anda diminta menentukan alamat IP untuk komputer
Anda. Anda bisa memilih untuk mengisikan sendiri alamat IP atau
bisa juga mengatur komputer supaya menggunakan mode DHCP

(dinamik IP).Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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CentOS Linux sudah dilengkapi dengan firewall. Anda bisa

memilih untuk menggunakan atau mematikan servis firewall ini.

Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Anda bisa memilih bahasa lain yang yang ingin diinstal ke dalam

sistem. Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Di bagian ini Anda diminta menentukan zona waktu tempat Anda
berada saat ini. Anda bisa mengklik kota yang ada di peta atau
memilihnya dari dalam daftar yang disediakan. Klik Next untuk

melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Pada tahap instalasi ini, Anda diminta untuk menentukan password
untuk user root. User root adalah tingkatan user tertinggi dalam

lingkungan Linux. Isikan password dengan sama pada kedua
kolom. Password sebaiknya sedikitnya terdiri dari 6 karakter.

(Lanjutkan)
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Sistem akan menyiapkan paket-paket program yang tersedia untuk

diinstal.

(Lanjutkan)
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Anda bisa memilih sendiri program-program yang akan diinstal
atau setuju dengan paket instalasi program yang sudah diberikan.

Pilih ”Customize software packages to be installed” untuk memilih
sendiri program yang akan diinstal. Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
27



Di bagian ini sistem akan menampilkan paket-paket program yang
tersedia. Anda bisa memilih sendiri mana yang Anda butuhkan.
Tandai program-program yang Anda pilih, lalu klik Next untuk

melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Proses instalasi CentOS ke dalam komputer Anda siap dimulai,

klik Next untuk memulai.

(Lanjutkan)
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Sebelum mulai menginstal CentOS, sistem akan menanyakan
kembali apakah Anda sudah memiliki semua CD instalasi yang

dibutuhkan. Jika Anda sudah memiliki semua CD yang
dibutuhkan, klik Next untuk segera memulai proses instalasi.

(Lanjutkan)
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Saat proses instalasi berlangsung, Anda akan melihat tampilan

seperti yang ada pada beberapa slide berikut ini.

(Lanjutkan)
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(Lanjutkan)
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(Lanjutkan)
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(Lanjutkan)
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(Lanjutkan)
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Saat proses instalasi berjalan, sistem akan meminta Anda untuk

memasukkan CD instalasi yang dibutuhkan. Masukkan CD sesuai

peringatan yang ditampilkan.

(Lanjutkan)
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Saat proses instalasi sudah selesai Anda akan melihat tampilan

seperti di atas, klik Reboot untuk merestart komputer Anda.

(Lanjutkan)
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Ini adalah tampilan ketika komputer di-restart. Jika Anda
menginstal CentOS bersamaan dengan sistem operasi lain, tekan
tombol apa saja untuk menampilkan pilihan sistem operasi mana

yang akan Anda jalankan.

(Lanjutkan)
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Ini adalah tampilan ketika Anda memilih untuk menjalankan

CentOS Linux. Tunggu sampai muncul tampilan berikutnya.

(Lanjutkan)
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Saat pertama kali menjalankan CentOS Linux yang baru selesai

diinstal, Anda akan diminta untuk mengkonfigurasi beberapa dasar

sebelum sistem siap digunakan. Klik Next untuk mulai konfigurasi.

(Lanjutkan)
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Ini adalah tampilan License Agreement. Pilih “Yes, I agree to the

License Agreement” lalu klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Hal berikutnya yang Anda bisa konfigurasi adalah jam dan tanggal.

Tentukan jam dan tanggal yang tepat lalu klik Next untuk

melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Di bagian ini Anda bisa mengkonfigurasi display monitor Anda

(berapa ukuran resolusi layar dan kedalaman warna yang

diinginkan). Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Anda disarankan membuat user lain selain root, untuk
menggunakan CentOS Linux ini. Dalam pemakaian normal

sehari-hari sebaiknya Anda login sebagai user yang bukan root.
Klik Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Anda bisa mencoba apakah sound card berfungsi dengan baik
(asumsi Anda telah menghubungkan speaker dengan sound card).
Klik “Play test sound” untuk mendengar suara yang muncul. Klik

Next untuk melanjutkan.

(Lanjutkan)
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Jika Anda memiliki CD CentOS Linux lainnya, Anda bisa

menggunakannya untuk menambahkan paket-paket lainnya. Jika

tidak, Anda bisa melewati tahap ini dengan mengklik Next.

(Lanjutkan)
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Proses konfigurasi dasar sudah selesai. Sistem siap digunakan, klik

Next untuk mulai menggunakan CentOS Linux.

(Lanjutkan)
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Ini adalah tampilan halaman login CentOS Linux. Masukkan
username dan password untuk masuk ke dalam CentOS Linux.

(Lanjutkan)
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Jika Anda memasukkan username & password yang tepat, sistem
akan mengijinkan Anda masuk dan menggunakan CentOS Linux.

(Lanjutkan)
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Tampilan ini adalah halaman desktop dari CentOS Linux.

(Lanjutkan)
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SELESAI
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