
Tutorial

Instalasi openSUSE 11.2

Operating System Linux openSUSE merupakan salah satu distribusi linux dengan 

jumlah pengguna cukup banyak baik di Indonesia maupun luar negeri. Sistem 

operasi yang berasal dari Jerman ini telah merilis versi terakhirnya (openSUSE 

11.2) pada November 2009 lalu.

Panduan instalasi openSUSE 11.2 ini dibuat dengan Virtualbox. Meski demikian, 

proses instalasi ini tidak jauh beda dengan proses instalasi di komputer 

sesungguhnya.

Persiapan

Sebelum melakukan instalasi, pastikan bahwa hardisk yang akan kita gunakan sudah 

kita siapkan partisinya. Jika ingin dual atau multiple sistem operasi dalam satu 

komputer, misalnya openSUSE, Ubuntu, Windows atau Fedora instalasi pertama kali 

yang kita lakukan disarankan sistem operasi Windows. Sebab boot loader Windows 

tidak membaca milik linux dan biasanya boot loader itu akan terhapus oleh 

Windows.

Selain partisi, backup terlebih dahulu data-data yang dianggap penting. Hal ini 

dilakukan jika kurang yakin dengan instalasi yang akan berjalan. Namun jika 

sudah yakin proses instalasi bisa dilanjutkan.

Dalam tutorial ini, saya menggunakan paket DVD openSUSE 11.2 sebagai installer-

nya. Dengan menggunakan DVD installer, beberapa paket kebutuhan dasar sistem 

operasi akan mudah terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dengan DVD ini kita bisa 

memilih Desktop Environment apa saja yang kita inginkan, sebab dalam paket DVD 

ini tersedia desktop environment KDE (sebagai default), GNOME, XFCE, dan 

beberapa desktop umum dilinux.

Instalasi

Pertama kali proses instalasi saat CD/DVD installer dimasukkan, kita akan 

disambut dengan selamat datang dengan berbagai macam bahasa.



Selanjutnya kita akan diarahkan ke beberapa pilihan. Tentu saja karena kita 

ingin melakukan instalasi sistem operasi ini maka kita pilih instalation.



License Agreement, pilihan bahasa, dan layout keyboard kemudian tekan next.

Pilih New Instalation dan tekan next pada Instalation Mode



Time Zone : Clock and Time Zone. Pilih daerah waktu lokasi kita berada.

Desktop Selection : Secara default, openSUSE 11.2 menggunakan KDE sebagai 

Desktop Environment-nya. Akan tetapi kita juga bisa memilih lingkungan desktop 

yang lain.



Secara otomatis kita akan disarankan oleh sistem untuk melakukan instalasi 

sesuai dengan partisi yang dibuat oleh sistem. 

Bagian paling utama instalasi linux maupun sistem operasi yang lain adalah 

pembagian partisi. Secara otomatis, jika komputer kita telah terpasang sistem 

operasi lain, biasanya partisi hardisk akan disusutkan. Namun disarankan untuk 

membuat partisi baru karena tidak akan mengurangi partisi yang sudah ada. Akan 

tetapi kita harus yakin dengan partisi yang telah kita buat, sehingga data yang 

tersimpan di partisi sebelumnya tetap aman dan nyaman menggunakan linux yang 

akan kita install nanti.

Untuk membuat partisi baru, pilih tombol Create Partition Setup. Kemudian kita 

pilih Custom Partitioning (for Expert).  Dari situ kita akan melihat partisi apa 

saja yang terdapat dalam komputer kita. Misalnya kita telah menyiapkan partisi 

dengan format NTFS (partisi yang kita siapkan dengan Windows) untuk openSUSE, 

hapus (delete) partisi ini kemudian ciptakan (add) partisi baru lagi. Namun 

jangan sampai keliru kita menghapus partisi.

Kita akan melihat partisi apa saja yang sudah kita buat dibagian ini



Pilih Hard Disks dan ciptakan partisi baru dengan menekan tombol Add Partition 

dan pilih Primary Partition, lalu tekan next.

Pada bagian ini kita isikan ukuran hardisk yang akan kita gunakan untuk memasang 

sistem operasi linux. Misal, kita mempersiapkan 30 GB dengan memori RAM sebesar 

1 GB. Pada saat Add partition pertama kali, pilih custom size dengan ukuran 29 

GB untuk partisi root “/”, sedangkan sisanya, yaitu 1 GB kita gunakan untuk 



partisi SWAP. Partisi minimal linux biasanya dua, yaitu partisi “/” atau root 

dan SWAP. 

Dahulu besarnya partisi SWAP (sebelum RAM harganya murah seperti sekarang ini) 

biasanya 2 kali atau 1,5 kali lipat memori RAM. Sebab SWAP ini digunakan untuk 

mengantisipasi kekurangan memori saat sistem operasi dijalankan. Akan tetapi 

sekarang dengan murahnya harga RAM dengan ukuran cukup besar kadang malah ada 

yang menginstall linux tanpa partisi swap. Namun lebih disarankan untuk tetap 

menggunakan partisi SWAP minimal satu kali atau setangahnya RAM jika ukurannya 

lebih dari 1 GB.

Format Partition, secara default openSUSE 11.2 mengggunakan Ext4, perkrmbangan 

dari Ext3 yang semestinya lebih bagus. Dan Mount Partition adalah “/” atau root.

File System : Ext4

Mount Point : /

Klik Finish dan kita lanjutkan partisi yang kedua untuk SWAP.

Caranya juga sama klik Add Pertition → Primary Partition → Isikan jumlah size 

SWAP yang akan kita gunakan lalu tekan Next. Disini kita tentukan Format 

Partition untuk file system-nya. 



Pada File System, pilih SWAP. Maka secara otomatis, mount point-nya akan menjadi 

SWAP juga.

Klik finish lalu Accept. Pilih Partition Based dan tekan Next. Sebelum menekan 

tombol Accept, sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu partisi yang kita telah buat 

tadi, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan ataukah masih ada yang 

kurang.



User Settings : Buat Username dan password untuk user biasa dan user root.

Pada bagian User settings ini terdapat tiga checkbox, masing-masing :

– Use this password for system administrator : password user biasa dan user 

root adalah sama.

– Receive System Mail : Menerima sistem email

– Automatic Login : Saat login pertama kali kita tidak perlu memasukkan user 

dan password dan otomatis akan login.

Tekan Next, kemudian kita akan di konfirmasi tentang kekuatan password kita, 

apakah mau diteruskan atau ganti dengan yang baru. Jika komputer hanya digunakan 

pribadi, tidak masalah jika kita memilih yes.

Sebelum sistem operasi benar-benar diinstal, masih ada overview sekali lagi dari 

seluruh aktivitas yang telah kita lakukan diawal. Mulai dari sistem partisi, 

Sistem Booting, Software yang akan diinstall, dst. 

Kita gunakan kesempatan ini untuk mereview apakah ovierview ini sudah sesuai 

yang kita harapkan, kalau sudah klik install, Konfirmasi instalasi dan 

seterusnya kita menunggu proses instalasi berjalan.



Proses instalasi sedang berjalan. Proses instalasi berjalan agak lama, sambil 

menunggu proses kita bisa melakukan aktivitas lain.. :-) .



Konfigurasi secara otomatis akan dilakukan oleh sistem. Jika terhubung dengan 

internet maka proses update repository akan dilakukan, akan tetapi jika tidak 

ingin menunggu lama atau tidak terhubung dengan internet maka proses konfigurasi 

otomatis akan segera selesai.

Tidak lama kemudian jika instalasi berhasil kita akan melihat proses loading 

menuju desktop openSUSE.



Selamat mencoba, semoga berhasil :-)
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