
UNIX: Filesystem 

1 

UNIX: FILESYSTEM 
 
 

 

System Bootup: 
Jika anda memiliki sebuah komputer dengan sistem operasi UNIX telah terinstall di 
dalamnya, maka cukup dengan menyalakan (power up) komputer anda. Segera 
setelahnya, maka sistem UNIX akan meminta anda untuk melakukan login ke dalam 
sistem. Aktifitas ini rutin dilakukan ketika setiap kali akan  menggunakan sistem operasi 
UNIX. 
 

Login Unix: 
Ketika pertama kali terkoneksi kepada sebuah sistem UNIX, biasanya anda akan melihat 
prompt: 
 login: 

 
 

Untuk masuk ke sistem: 
1. Siapkan userid dan password anda. Jika anda belum memiliki, maka anda harus 

menghubungi admin sistem anda. 
2. Ketikkan userid, lalu tekan Enter. Ingat, userid anda bersifat CaSe Sensitive. 
3. Ketikkan password, lalu tekan Enter. 
4. Jika informasi yang telah anda berikan adalah benar, maka anda akan 

diperbolehkan masuk ke dalam sistem. Bacalah informasi yang muncul pada layar, 
misalnya seperti berikut  

login : amrood 
amrood's password: 
Last login: Sun Jun 14 09:32:32 2009 from 62.61.164.73 
[amrood]$ 

 

Anda akan diberikan sebuah command prompt (juga disebut $ prompt), dimana anda 
dapat mengetikkan semua perintah. Misalnya untuk mengecek kalendar anda dapat 
mengetikkan perintah cal: 
 

[amrood]$ cal 

     June 2009 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 

    1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

 

[amrood]$ 

 
 

Merubah Password: 
Semua sistem UNIX memerlukan password untuk memastikan bahwa file dan data tetap 
menjadi milik anda dan bahwa sistem tersebut aman dari hacker dan cracker. Berikut ini 
adalah langkah untuk merubah password:  
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1. Ketikkan perintah passwd pada command prompt 
2. Masukkan password lama anda (yang sedang anda gunakan) 
3. Masukkan password baru. Pastikan kombinasinya cukup rumit, tetapi juga harus 

dapat anda ingat 
4. Anda diminta untuk melakukan verifikasi password baru, yaitu dengan cara 

memasukkannya lagi.  

[amrood]$ passwd 
Changing password for amrood 
(current) Unix password:****** 
New UNIX password:******* 
Retype new UNIX password:******* 
passwd: all authentication tokens updated  successfully 
 
[amrood]$ 

 
 

Menampilkan Direktori dan File: 
Semua data di dalam UNIX terorganisasi ke dalam file. Semua file diorganisasi ke dalam 
Direktori. Kumpulan Direktori terorganisasi ke dalam struktur menyerupai pohon yang 
disebut dengan filesystem. Anda dapat menggunakan perintah ls untuk menampilkan 
semua file dan direktori yang ada pada sebuah direktori. Dibawah ini  adalah contoh 
pemakaian perintah ls yang diikuti option –l. 

[amrood]$ ls -l 

total 19621 

drwxrwxr-x  2 amrood amrood      4096 Dec 25 09:59 uml 

-rw-rw-r--  1 amrood amrood      5341 Dec 25 08:38 uml.jpg 

drwxr-xr-x  2 amrood amrood      4096 Feb 15  2006 univ 

drwxr-xr-x  2 root   root        4096 Dec  9  2007 urlspedia 

-rw-r--r--  1 root   root      276480 Dec  9  2007 urlspedia.tar 

drwxr-xr-x  8 root   root        4096 Nov 25  2007 usr 

-rwxr-xr-x  1 root   root        3192 Nov 25  2007 webthumb.php 

-rw-rw-r--  1 amrood amrood     20480 Nov 25  2007 webthumb.tar 

-rw-rw-r--  1 amrood amrood      5654 Aug  9  2007 yourfile.mid 

-rw-rw-r--  1 amrood amrood    166255 Aug  9  2007 yourfile.swf 

 

[amrood]$ 

Pada contoh diatas, baris yang diawali dengan d merepresentasikan sebuah direktori. 
Pada contoh diatas: 
 uml,  
 univ, dan  
 urlspedia  

adalah direktori dan lainnya adalah file.  
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Who Are You? 
Selagi anda logged in ke sebuah sistem, maka anda dapat mengetahui: Siapakah saya? 
Cara yang paling mudah adalah dengan mngetikkan perintah whoami: 

[amrood]$ whoami 
 amrood 
 
[amrood]$ 

Anda dapat mencobanya. Perintah ini menampilkan nama yang diasosiasikan dengan 
current login.  
 

Who is Logged In? 
Mungkin anda ingin mengetahui siapa sajakah yang telah logged in ke dalam sistem pada 
saat yang sama. Ada tiga perintah yang tersedia untuk memperoleh informasi ini. 

a. users,  
b. who, dan  
c. w. 

 

[amrood]$ users 

 amrood bablu qadir 

 

[amrood]$ who 

amrood ttyp0 Oct 8 14:10 (limbo) 

bablu  ttyp2 Oct 4 09:08 (calliope) 

qadir  ttyp4 Oct 8 12:09 (dent) 

 

[amrood]$ 

 
 

Logging Out: 
Ketika sesi anda telah selesai, maka harus keluar (logout) dari sistem untuk memastikan 
tidak ada siapa pun mengakses file anda dengan berpura-pura (masquerading) sebagai 
diri anda. 
 

To log out: 
Ketikkan perintah logout command pada command prompt, dan sistem akan melakukan 
pembersihan dan memutuskan koneksi dari sistem. 
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System Shutdown: 
Cara yang paling konsisten untuk mematikan sistem UNIX melalui dengan menggunakan 
salah satu dari perintah ini:  

Command Description 

halt Mematikan sistem segera. 

init 0 Mematikan sistem dengan menggunakan script untuk sinkronisasi 
dan membersihkan sistem sebelum memulai shutdown 

init 6 Melakukan Reboot terhadap sistem dengan mematikan total 
(complete shut down) dan menyalakannya kembali. 

poweroff Melakukan  Shut down dengan melakukan powering off. 

reboot Reboot sistem. 

shutdown Shut down sistem. 

 
Anda biasanya memerlukan account superuser atau root untuk melakukan shut down 
sistem, tetapi pada beberapa sistem UNIX pribadi atau standalone, user admin atau 
kadangkala user biasa dapat melakukannya. 
 

 

MODE AKSES / FILE PERMISSION 
 
Kepemilikan file adalah sebuah komponen penting dari UNIX yang menyediakan sebuah 
metode aman dalam penyimpanan file. Setiap file di dalam UNIX memiliki atribut: 

a. Owner permissions:  
Menentukan aksi apa yang dapat dilakukan oleh owner terhada file  

b. Group permissions:  
Menentukan aksi apakah yang dapat dilakukan oleh seorang user (yang adalah 
anggota sebuah group) terhadap file milik group tersebut.  

c. Other (world) permissions:  
Permission yang menandakan aksi yang dapat dilakukan user lain terhadap file. 

 

Permission Indicators: 
Ketika anda menggunakan perintah ls –l, akan menampilkan berbagai informasi berkaitan 
dengan file permission: 

[amrood]$ls -l /home/amrood 

-rwxr-xr--  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  myfile 

drwxr-xr--- 1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  mydir 

Kolom pertama merepresentasikan berbagai macam mode akses berbeda. Contohnya 
permission yang berkaitan terhadap sebuah file. 
 
Permission terbagi ke dalam tiga kelompok, dan setiap posisi di dalam group memiliki 
permission khusus. Urutannya: read (r), write (w), execute (x): 

1. Group Pertama, yang terdiri dari posisi  ke-2 hingga ke-4 merepresentasikan 
permission yang dimiliki pemilik file (file's owner). Sebagai contoh -rwxr-xr—
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merepresentasikan bahwa owner memiliki permission read (r), write (w), dan 
execute (x). 

2. Group kedua, dari posisi ke-5 hingga ke-7 merepresentasikan permission untuk 
group dari pemilik file. Sebagai contoh,  -rwxr-xr—merepresentasikan group 
memiliki permission read (r) dan execute (x), tetapi tidak memiliki permission untuk 
melakukan write. 

3. Group terakhir, dari posisi ke-8 hingga ke-10 merepresentasikan permission untuk 
orang lain (others). Sebagai contoh jika -rwxr-xr--, maka others hanya memiliki 
permission read (r).  

 
 

File Access Modes: 
Permission dari sebuah file merupakan baris pertahanan paling depan di dalam keamanan 
sebuah sistem UNIX. Blok Bangunan Dasar (basic building blocks) dari Permission UNIX 
adalah :read, write, dan execute permissions, yang digambarkan sebagai: 

1. Read: 
Memberikan (Grant) kemampuan untuk membaca. Contoh: membaca isi dari file.  

2. Write: 
Memberikan kemampuan modifikasi, menghapus isi dari file. 

3. Execute: 
Memberikan kemampuan untuk menjalankan sebuah file sebagai sebuah program. 

 

Directory Access Modes: 
Directory access modes terdaftar dan diorganisasikan dengan cara yang sama dengan file. 
Ada beberapa perbedaan, yaitu:  

1. Read: 
Akses terhadap sebuah direktori berarti user dapat membaca isi direktori. User 
dapat mencari nama file di dalam sebuah direktori.  

2. Write: 
Akses write berarti user dapat menambah atau menghapus file di dalam sebuah 
direktori.  

3. Execute: 
Seorang user harus memiliki akses ke direktori bin agar dapat melakukan eksesusi 
command ls atau cd. 
 

Changing Permissions: 
Untuk merubah permission direktori (Directory Permissions), anda dapat menggunakan 
command chmod (change mode). Ada dua cara penggunaannya, yaitu mode symbolicdan 
mode absolute. 
 
Symbolic Mode: 
Cara paling mudah bagi pemula untuk merubah permission file atau direktori.  
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Dengan symbolic permissions anda dapat menambah, menghapus, atau menentukan 
kumpulan permission (permission set) yang anda inginkan menggunakan operator pada 
tabel di bawah ini: 

Chmod operator Description 

+ Menambahkan permission kepada sebuah file atau 
direktori.  

- Menghapus permission dari sebuah file atau direktori. 

= Melakukan set atas permission. 

 
Di bawah ini adalah contoh dengan menggunakan testfile. Jalankam perintah ls -l pada 
testfile maka: 

[amrood]$ls -l testfile 
-rwxrwxr--  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 

  

[amrood]$chmod o+wx testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
-rwxrwxrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 
[amrood]$chmod u-x testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
-rw-rwxrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 
[amrood]$chmod g=r-x testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
-rw-r-xrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 

 
Dapat dinyatakan dalam sebuah baris: 

[amrood]$chmod o+wx,u-x,g=r-x testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
-rw-r-xrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 

 
Absolute Mode: 
Cara kedua dalam merubah permission menggunakan chmod adalah dengan 
menggunakan angka untuk menentukan masing-masing aturan permission dari sebuah 
file. Setiap permission diberikan sebuah nilai (lihat tabel).  

Number Octal Permission Representation Ref 

0 No permission --- 

1 Execute permission --x 

2 Write permission -w- 

3 Execute and write permission: 1 (execute) + 2 (write) = 3 -wx 

4 Read permission r-- 

5 Read and execute permission: 4 (read) + 1 (execute) = 5 r-x 

6 Read and write permission: 4 (read) + 2 (write) = 6 rw- 

7 All permissions: 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute) = 7 rwx 
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 [amrood]$ls -l testfile 
-rwxrwxr--  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 

 

[amrood]$ chmod 755 testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
-rwxr-xr-x  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 
[amrood]$chmod 743 testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
-rwxr---wx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 
[amrood]$chmod 043 testfile 
[amrood]$ls -l testfile 
----r---wx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile 

 

 

Merubah Owner dan Group: 
Ketika membuat account pada UNIX, maka diberikan sebuah owner ID dan group ID 
kepada setiap user account. Semua permission diberikan berdasarkan pada Owner dan 
Group. 
Dua perintah yang tersedia untuk merubah owner dan group dari file: 

1. chown:  
"change owner", digunakan untuk merubah owner (pemilik) dari sebuah file. 

2. chgrp:  
"change group", digunakan untuk merubah group dari sebuah file. 

 
 

Merubah Ownership: 
Perintah chown merubah kepemilikan (ownership) dari sebuah file. Sintaks dasarnya: 

[amrood]$ chown user filelist 

 
Nilai dari user dapat berarti nama dari seorang user pada sistem atau pun user id (uid).  
Contoh berikutnya: 

[amrood]$ chown amrood testfile 
[amrood]$ 

Merubah nama pemilik testfile menjadi milik user amrood. 
 
CATATAN:  
Superuser, root, memiliki kemampuan tak terbatas untuk merubah ownership dari setiap 
file. User biasa hanya dapat merubah ownership dari file yang hanya dimilikinya.  
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Merubah Group Ownership: 
Perintah chrgp merubah kepemilikan group (group ownership) dari sebuah file. Sintaks 
dasarnya: 

[amrood]$ chgrp group filelist 

 
Nilai dari group dapat berarti nama dari sebuah group ataua group ID (GID) dari sebuah 
Group pada sistem. 
Contoh berikutnya: 

[amrood]$ chgrp special testfile 
[amrood]$ 

Merubah group ke group yang bernama special. 
 
 

SUID dan SGID File Permission: 
Seringkali ketika sebuah perintah dieksekusi, diperlukan kewenangan khusus (special 
privileges). 
Sebagai contoh, ketika menggnati password dengan perintah passwd, password baru 
tersimpan di dalam file /etc/shadow. 
 
Sebagai user biasa, anda tidak dapat membaca atau mengakses file ini demi alasan 
keamanan. Tetapi, ketika anda merubah password, anda memerlukan permission atas file 
ini. Ini berarti bahwa program passwd harus memberikan anda permission khusus 
sehingga anda dapat menulis ke file /etc/shadow. 
 
Permission tambahan diberikan kepada program melalui mekanisme yang dikenal sebagai 
bit Set User ID ( SUID) dan Set Group ID ( SGID). 
 
Ketika anda mengeksekusi sebuah program yang bit SUID-nya telah diaktifkan, anda 
mewarisi permission dari pemilik program. Program yang bit SUID tidak diaktifkan 
dijalankan dengan permission dari user yang menjalankan program. 
  
Hal ini juga berlaku atas SGID. Group anda akan dirubah hanya untuk program ini. 
 
Bit SUID dan SGID bits akan muncul sebagai huruf "s" jika permission tersedia. Bit “s” SUID 
"s" akan berada di lokasi yang sama dengan lokasi permission eksekusi normal. Sebagai 
contoh: 

[amrood]$ ls -l /usr/bin/passwd 
-r-sr-xr-x  1   root   bin  19031 Feb 7 13:47  /usr/bin/passwd* 
[amrood]$ 

 


