
Tugas Pertemuan 1 

 

Diasumsikan bahwa nama login amir sudah terdaftar pada mesin Linux: 

[amir@LinuxBox /home/amir]$ 

1. Silakan ganti prompt diatas tersebut sederhanakan dengan “ $ ” ... 

2. Dengan prompt baru, periksa tanggal dari sistem ... 

3. Salin file dari /etc/passwd menjadi file f1 di direktori sendiri ... 

4. Ganti nama file f1 menjadi f2 dengan utilitas mv ... 

5. Tampilkan, apakah nama anda ada dalam file tersebut (gunakan grep) ... 

6. Tampilkan, 10 baris terakhir dari file tersebut (gunakan tail) ... 

7. Tampilkan, 10 baris pertama dari file tersebut ... 

8. Urutkan tampilan file f2 secara alphabetic ... 

9. Kompres file f2 dengan utilitas gzip ... 

10. Tampilkan, perintah untuk melihat isi file f2 yang sudah dikompres ... 

11. Kembalikan file terkompres ke bentuk asli ... 

Cara menjawab: 

Masing-masing pertanyaan jawab dengan instruksi yang jelas dan tampilkan hasil 

screenshoot setiap intruksi pada sistem linux.  

Semua jawaban ini dikerjakan dengan intruksi shell linux.  

Kirimkan jawaban pada email ernes.cahyo@stmik-aub.ac.id paling lambat : 26 Januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas Pertemuan 2 

 

1. Pada saat login sistem Linux, script yang akan dieksekussi bash pada direktori HOME 

adalah ... 

2. Nama komputer yang bercampur dengan domain secure.stmik-aub.ac.id disebut 

sebagai ... 

3. Identitas nama mesin penting karena dengan identitas tersebut kita dapat 

membedakan mesin pada ... 

4. Intruksi untuk melihat seluruh file termasuk hidden file diperlukan option ... 

5. Pada saat menyalin file (copy), agar tidak menghapus file yang mungkin sudah ada, 

dilakukan intruksi ... 

6. Intruksi mv jeruk.doc melon.doc /tmp bertujuan untuk ... 

7. Intruksi rm jeruk.doc melon.doc semangka.doc bertujuan untuk ... 

8. Intruksi melihat isi file dondong.txt selain dengan utilitas cat dan less adalah ... 

9. Intruksi w  digunakan untuk ... 

10. Intruksi finger amir digunakan untuk ... 

 

Cara menjawab: 

Masing-masing pertanyaan jawab dengan singkat dan jelas.  

Kirimkan jawaban pada email ernes.cahyo@stmik-aub.ac.id paling lambat : 26 Januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tugas Pertemuan 3  

 

1. Intruksi membuat sebuah file coba dengan editor vi ... 

2. Ketikkan: 

Kalimat pertama 

Kalimat kedua 

Kalimat ketiga 

~ 

~ 

~ 

3. Sisipkan judul “ Coba vi Linux “ pada awal kalimat, diatas kalimat pertama  

4. Sisipkan pada “ Kalimat kedua” dengan kata “ yang “ ditengah kedua kata tersebut. 

5. Sisipkan kata pada awal baris kedua dan tulis “ Ini adalah “ 

6. Hapus baris ketiga  

7. Simpan dan keluar 

 

Cara menjawab: 

Tampilkan screenshoot hasil intruksi masing-masing jawaban. Semua jawaban ini dikerjakan 

dengan intruksi shell linux.  

Kirimkan jawaban pada email ernes.cahyo@stmik-aub.ac.id paling lambat : 26 Januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas Pertemuan 4 

 

1. Intruksi menampilkan working directory saat ini ... 

2. Intruksi menampilkan daftar direktori dan file format memanjang pada home 

working directory ... 

3. Intruksi untuk membuat direktori ini pada home working directory, dengan satu baris 

intruksi ... 

 

 

 

 

 

 

4. Tampilkan hasil pekerjaan soal no 3, format memanjang (long format) ... 

5. Tampilkan hasil direktori dan sub direktori A beserta intruksi untuk menampilkan ... 

6. Tampilkan direktori dan sub direktori A dan B secara bersamaan, berserta intruksi 

untuk menampilkan ... 

7. Buatlah file dengan utilitas cat dan redirection, bernama Duku.txt dalam direktori 

C ... 

8. Ketikkan sebagai berikut: 

Kata pertama 

Kata kedua 

Kata ketiga 

9. Tampilkan hasil pekerjaan soal 7 dan 8, dengan long format ... 

10. Tambahkan input “ Kata empat” pada file Duku.txt dengan Append utilitas ... 

 

Cara menjawab: 

Tampilkan screenshoot hasil intruksi masing-masing jawaban. Semua jawaban ini dikerjakan 

dengan intruksi shell linux.  

Kirimkan jawaban pada email ernes.cahyo@stmik-aub.ac.id paling lambat : 26 Januari 2015 
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Tugas Pertemuan 5 

 

1. Buatlah alias utilitas rm - i bernama  hapus ... 

2. Tunjukkan cara penggunaan utilitas terbaru hapus ... 

3. Intruksi untuk menghapus alias hapus ... 

4. Buatlah file bernama latihan pada home working direktory ... 

5. Tampilkan long format ... 

6. Perhatikan permission file latihan, ubah permission dengan menambahkan hak 

akses user dengan x serta group dan others dengan rwx ... 

7. Salin file latihan dengan nama lat2 ... 

8. Ubah permission file lat2 dengan aturan utilitas chmod [ugoa] [=+-] [rwx] 

menjadi – r w x – w - - - - 

9. Ubah permission file lat 2 dengan bilangan oktal menjadi  – r - - w x - - - - 

 

Cara menjawab: 

Tampilkan screenshoot hasil intruksi masing-masing jawaban. Semua jawaban ini dikerjakan 

dengan intruksi shell linux.  

Kirimkan jawaban pada email ernes.cahyo@stmik-aub.ac.id paling lambat : 26 Januari 2015 

 

 

 

 


