
OpenSuse  juga  termasuk  dalam  jajaran  10  besar  distro  linux  di  dunia  bersama-sama  dengan 

Ubuntu, Fedora, Debian, PCLinuxOS, Slackware, Gentoo dan CentOS. Salah satu keunggulan yang 

dimiliki oleh Suse adalah tool konfigurasinya yang bernama YAST (Yet Another Setup Tool). Dengan 

YAST  ini  konfigurasi  sistem  menjadi  sangat  mudah  bagi  pemula  dan  sangat  membantu  bagi 

administrator sistem. Selain itu, OpenSuse juga tergolong mudah untuk digunakan dan mudah diinstall.

Pada  awal-awal  versinya  OpenSuse  memasukkan  beberapa  software  non  OSS  (open  source 

software) dan software propietary ke dalam dvd instalasinya, namun pada versi-versi terakhir software 

tersebut  tidak  dimasukkan  ke  dalam dvd instalasi  dan  bisa  diperoleh  di  repositorynya.  Selain  itu, 

OpenSuse  juga  tidak  memasukkan  codec  multimedia  seperti  untuk  MP3  ke  dalam  repositorynya 

sehingga jangan kaget bila OpenSuse secara default tidak bisa memutar file-file MP3 dan multimedia 

yang formatnya  bukan open source.  Untungnya hal  ini  bisa  diatasi  dengan menginstall  codec dari 

repository komunitas opensuse, packman.

Saat ini OpenSuse sudah mencapai versi rilis 11.4 yang dirilis pada Maret 2011 kemarin, tapi pada 

kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstall OpenSuse 11.2, tapi jangan khawatir, 

proses instalasinya sama persis kok.

Tentu sebagai mahasiswa yang menekuni kimia komputasi tentu kita tidak dapat lepas dari sistem 

operasi, minimal harus paham bagaimanakah cara menggunakannya. Oleh karena itu, di sini saya akan 

mencoba menjelaskan instalasi dari OpenSuse.

Instalasi ini telah saya coba di komputer rumah, dengan spesifikasi standar tanpa koneksi internet. 

Nah karena  tidak  ada koneksi  internet  di  rumah,  maka saya  melakukan instalasi  via  DVD. Untuk 

mendapatkan file iso dari OpenSuse dapat di download langsung dari webnya opensuse.org atau bagai 

yang berada di kawasan kampus UGM dapat di download dari repo.ugm.ac.id. Bagi teman-teman yang 

di UI bisa di kambing.ui.ac.id dan masih banyak lagi web yang menyediakan iso linux gratis.

Setelah berhasil download file isonya yang berukuran sekitar 4 GB, maka file itu bisa kita bakar ke 

sebuah DVD. Saya pernah download dari repo ugm. Jika tanpa halangan apa-apa file sebesar itu bisa 

didownload dalam waktu kurang lebih 1 jam. Oia,  apa saja sih yang harus dipersiapakan sebelum 

instalasi? Selain DVD instalasi, siapkan juga partisi kosong yang nantinya akan diinstal OpenSuse.

Oke, mula-mula masuklah ke BIOS dan atur agar dapat boot melalui cdrom. Sebelumnya siapkan 

file iso OpenSuse yang telah diburn dalam DVD. Iso ini dapat didownload di repo.ugm.ac.id. Setelah 

boot lewat cd, maka kita akan disuguhi splash screen dari suse dan kemudian pilih menu installation. 

Anda dapat mengatur resolusi layar dengan menekan F3 dan pilihlah resolusi yang cocok untuk layar 

monitor atau notebook anda. 



Gambar 1. User Agreement dari OpenSuse

Setelah itu kita akan disuguhi dengan user agreement (sebagian besar orang malas membacanya, 

termasuk saya sendiri hehehe), klik next. Suse kemudian akan melakukan analisis terhadap sistem dan 

hardware yang anda miliki. Kemudian kita akan disuruh memilih apakah hendak mengupgrade atau 

instalasi baru, kali ini saya memilih instalasi baru dan konfigurasi akan dilakukan secara otomatis.. 

Kemudian setting waktu dan lokasi

Gambar 2. Pemilihan tipe instalasi.



Gambar 3. Setting waktu dan lokasi.

Kali ini saya memilih mengeset waktu ke local time karena saya kan masih di Indonesia dan belum 

ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Setelah setting waktu, berikutnya adalah pemilihan desktop 

environtment. Dalam dunia linux ada berbagai macam desktop environtment, tapi yang terkenal dua, 

KDE dan GNOME.keduanya sama-sama bagus, tergantung selera. 

Gambar 4. Memilih Desktop Environtment.



Setelah ini kita akan memasuki setting partisi hard disk. Opensuse secara otomatis akan mendeteksi 

drive kita yang berfile system FAT32 dan NTFS sebagai partisi  windows dan akan mengaitkannya 

secara otomatis sehingga setelah instalasi selesai kita dapat langsung menggunakannya. Namun ada 

baiknya bila semua data telah diback up terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi.

Jika ingin dual boot dengan Windows terdapat berbagai macam cara yang bisa dicoba antara lain 

dengan mengisntal  linux di samping file instalasi  windows, namun menurut saya langkah ini  tidak 

praktis dan bisa berpotensi menghapus sistem operasi kita yang lama, maka dari itu saya lebih suka 

menginstal ke partisi kosong. Mula-mula siapkan dahulu partisi 2 kosong (tidak ada data yang ditulis 

didalamnya) paling tidak 20 GB sebagai partisi home (/home) 10 GB dan partisi root (/) 9 GB. Tidak 

ada ketentuan pasti mengenai hal ini, namun jika nanti ingin menginstall gaussian di OpenSuse ada 

baiknya /home dibuat lebih besar. Kemudian yang 1 GB sebagai swap. Sebenarnya tidak aturan baku 

mengenai  seberapa  besar  partisi,  untuk  swap besarnya  kira-kira  2x  ukuran  RAM, tapi  jika  kalian 

memiliki RAM dengan ukuran besar, maka partisi swap tidak perlu dibuat karena swap hanya akan 

digunakan sebagai perluasan dari RAM jika telah penuh. Pada partisi tersebut kita format ext3 sebesar 

9 GB dan di mount sebagai partisi root (/), sisanya 10 GB diformat ext3 dan di mount sebagai home 

(/home). Kemudian yang 1 GB diformat sebagai swap. Pengguna linux yang berpengalaman biasanya 

akan memisahkan direktori-direktori sistem ke beberapa partisi hardisk dengan tujuan keamanan data.

Jika anda belum menginstall linux atau sistem operasi lain di komputer anda maka, anda dapat 

langsung next ke settingan berikutnya. Namun, jika telah ada linux atau di sistem komputer anda maka 

harus diedit terlebih dahulu agar OpenSuse tidak menimpa linux yang telah ada sebelumnya. Gambar X 

adalah contoh triple boot, di mana windows XP diinstall di sda1, Debian di sda7 dan OpenSuse di 

sda11, untuk home antara debian dan opensuse dijadikan satu di  sda12 dan swap sda9 dan sda10. 

Partisi yang lain tetap saya biarkan default.



Gambar 5. Pengaturan partisi harddisk.

Gambar 6. Pengaturan partisi harddisk lebih detail.

Setelah setting partisi  harddisk adalah setting username dan password.  Usahakan menggunakan 

kombninasi  password yang tidak mudah ditebak orang lain dan demi keamanan bedakan password 

antara  root  (super  user)  dengan user  biasa.  Root  adalah  user  dengan hak  akses  tertinggi  sehingga 



konfigurasi  sistem  baik  instal  program  dll  harus  dilakukan  oleh  root.  Bahkan  kita  juga  bisa 

menghancurkan sistem kita sendiri dan seluruh data di dalamnya, oleh karena itu jangan login sebagai 

root kecuali jika memang diperlukan.

Gambar 7. Pengaturan user dan password.

Langkah  terakhir  sebelum instalasi  adalah  memeriksa  kembali  settingan  yang  telah  dilakukan. 

Pastikan semuaanya benar,  tidak ada data  yang ditimpa.  Kita  melakukan perbaikan setting dengan 

mengklik settingan mana yang akan diubah, misal ingin menambahkan software yang akan diinstal, 

tinggal klik software dst. Oke, setelah yakin semua sudah siap, klik instal. 

Gambar 8. Settingan Instalasi.



Gambar 9. Konfirmasi Instalasi.

Mula-mula suse akan menginstall sistem ke harddisk terlebih dahulu. Kemudian akan reboot secara 

otomatis untuk melakukan konfigurasi hardware. Waktu yang diperlukan untuk instalasi tergantung dari 

hardware yang anda miliki. Untuk hardware macam yang saya punya (prosesor intel P4 3.06 GHz, 

RAM DDR1 512 MB) dibutuhkan waktu sekitar 45 menit termasuk konfigurasi hardware.

Gambar 10. Tampilan Desktop OpenSuse saya.


