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UNIX 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Unix atau UNIX (UNiplexed Information and Computing System) adalah sebuah sistem operasi komputer 
yang diawali dari project Multics (Multiplexed Information and Computing Service) pada tahun 1965 
yang dilakukan oleh:  

 American Telephone and Telegraph AT&T,  
 General Electrics (GE), dan  
 Institut Teknologi Massachusetts (MIT),  

dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika (Departement of Defence Advenced Research 
Project, DARPA atau ARPA), UNIX didesain sebagai Sistem operasi yang portable, multi-tasking dan multi-
user. 
 
sistem operasi Unix digunakan secara luas baik sebagai server atau workstation. Arsitektur Unix dan 
model client/server merupakan elemen yang paling penting dalam perkembangan internet dan 
mengubah proses komputasi secara terpusat dalam jaringan dari pada proses tunggal di komputer. 
Linux, merupakan sistem operasi yang diadopsi dari Unix dan tersedia secara bebas mendapat 
popularitas sebagai alternatif dari sistem operasi proprietary seperti Microsoft Windows. 
 
 

SEJARAH 
 
Pada tahun 1969, project MULTICS oleh AT&T dihentikan karena terlambat, tidak sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan, juga karena jauhnya jarak antara para periset yang mengembangkannya, antara 
labolatorium New Jersey dan MIT. 
 
Pada tahun 1969 juga, Ken Thompson, peneliti yang juga bekerja pada project MULTICS menggunakan 
komputer DEC (Digital Equipment Corporation) PDP-7 & mencoba merealisasikan ide MULTICS berkerja 
sama dengan Dennis Ritchie, yang juga sebelumnya bekerja dalam project MULTICS. Peter Neuman 
menyarankan menggunakan nama Unix untuk sistem yang baru ini. Sistem UNIX ini kemudian ditulis 
ulang untuk PDP-11/20 dari DEC dalam jangka waktu satu tahun. Ilmuwan AT&T banyak menambahkan 
kemampuan pada UNIX pada tahun 1970, sehingga banyak program-program kecil yang disebut tools di 
UNIX, masing-masing digunakan untuk melakukan suatu fungsi.  
 
Tahun 1972, Unix ditulis ulang oleh Ken Thompson dengan menggunakan bahasa C (diciptakan oleh 
Brian Kernighan dan Dennis Ritchie), dimana bahasa C dirancang untuk dapat dibawa (portable) dari 
komputer satu ke komputer lainnya. Tahun 1977, Mike Lesk mengembangkan "Ported I/0 library", library 
yang dapat dibawa untuk mengatasi kesulitan membawa UNIX dari satu komputer ke komputer lain 
karena perbedaan penanganan sistem I/0 dari setiap komputer, Unix pertama kali dibawa kedalam 
laboratorium Interdata 8/32, komputer mikro yang sama dengan PDP-11.  
 
Tahun 1977 sedikitnya 500 tempat menggunakan sistem operasi Unix, 125 diantaranya adalah Perguruan 
Tinggi dan lebih dari 10 negara asing.  
 
Pada tahun 1975 juga keluar Unix Versi 6 yang memiliki dukungan komersial. Universitas California di 
Berkeley membayar USD 400 untuk mendapatkan Unix yang didalamnya terdapat kode sumber Unix 
yang lengkap.  
 
Bill joy dan Chuck Haley, lulusan dari Berkeley, mulai mengubah. Tahun 1978 Bill Joy mengeluarkan 30 
salinan koleksi program dan modifikasi Unix dengan biaya pengganti media dan pengiriman seharga USD 
50. 
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 Lebih dari 6 tahun Berkeley University  mendapat dana dari ARPA untuk mengembangkan Unix yang 
kemudian disebut dengan BSD (Berkeley Software Distribution) Unix pada tahun 1977. Banyak 
pengembangan yang telah dilakukan seperti multitasking, penamaan file dengan jumlah karakter sampai 
dengan 255 karakter, dan kemampuan untuk digunakan di komputer lokal. pada tahun yang sama AT&T 
tetap mengembangkan Unix versinya, dan mulai khawatir akan kepopuleran BSD Unix.  
 
AT&T mengembangkan produk komersial Unix, yang disebut UNIX System V yang disebut juga SysV yang 
dinyatakan sebagai standard Unix, dan menyatakan bahwa BSD Unix bukan merupakan produk Unix yang 
standard dan tidak kompatibel. Pernyataan ini dikeluarkan oleh AT&T untuk meredam kepopuleran BSD 
Unix. 
 
 
 

EVOLUSI UNIX 
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ARSITEKTUR UNIX 
 
basic block diagram of a UNIX system: 
 

 
 
 
 
Konsep utama yang menyatukan semua versi Unix mencakup keempat hal berikut: 
 

Kernel:  
Adalah “jantung” dari sistem operasi UNIX. Berinteraksi dengan hardware dan sebagian besar tugas 
(task) seperti: 

 Manajemen memori (memory management) 
 Penjadualan tugas (task scheduling) 
 Manajemen file (file management) 

 

Shell:  
Adalah utilitas (utility) yang memproses permintaan (request) dari user. Ketika user mengetikkan sebuah 
perintah pada terminal, shell menafsirkan perintah dan memanggil program yang anda inginkan. Shell 
menggunakan sintax standar untuk semua perintah (command). Jenis shell yang tersedia di hampir 
semua jenis Unix adalah:  

 C Shell,  
 Bourne Shell, dan  
 Korn Shell 

 

Commands and Utilities:  
Ada banyak command dan utilities yang dapat anda gunakan untuk aktifitas harian, seperti  cp, mv, cat,  
grep dan lain-lain. Ada lebih dari 250 standard commands dan lainnya yang disediakan oleh 3rd party 
software. Semua commands datang dengan berbagai macam pilihan. 
 

Files and Directories:  
Semua data di dalam UNIX diorganisasikan ke dalam file. Semua file diorganisasikan ke dalam direktori. 
Direktori diorganisasikan ke dalam struktur menyerupai pohon yang disebut filesystem. 


