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Abstraksi
Jurnal  ini  merupakan  pembahasan  mengenai  versi  dari  system  operasi  yang 

berbeda yatiu antara system operasi windows dengan linux. Apa yang terjadi antara dua 

sistem  operasi  yang  bisa  dibilang  cukup  tenar  sekarang-sekarang  ini?.  Keduanya 

merupakan  musuh  abadi  dalam  dunia  bisnis  sistem  operasi,  windows  berusaha 

menciptakan  versi  windows  yang  mudah  digunakan  oleh  end  user,  sedangkan  linux 

berusaha mengembangkan inovasi open source, sehingga linux dapat dikembangkan oleh 

siapa saja.  Selain itu linux juga mulai mengembangkan versi linux yang memiliki GUI 

yang mudah digunakan oleh end user misalnya versi U-buntu. Persaingan windows dan 

linux  semakin  ketat,  windows  menawarkan  kemudahan  dalam menggunakan  dan OS 

windows lebih kompatibel dengan macam-macam software. Namun untuk mendapatkan 

lisensi windows yang asli memerlukan biaya/cost yang cukup tinggi. Sedangkan OS linux 

menawarkan  inovasi  open  source  yang  memungkinkan  kita  mengembangkan  linux, 

namun tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan linux secara 

personal. Tentu antara kedua sistem operasi ini mempunyai kelbihan dan kekurangannya 

masing-masing.

Oleh karena makalah ini diberi judul Windows vs Linux, dalam jurnal ini akan 

dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari berbagai sisi antara windows dengan 

linux. 

Latar Belakang
Tujuan  jurnal  ini  dibuat  untuk  mengetahui  secara  jelas,  apa  perbedaan  antara 

sistem  operasi  windows  dengan  linux  meliputi  kelbihan  dan  keurangannya  masing-

masing?.Kedua sistem operasi ini mempunnyai karateristik yang berbeda dalam berbagai 

sisi. Misalnya cost, GUI, dan text interface serta mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Oleh karena jural ini dibuat agar kita megetahui perbedaan antara sistem operasi windows 

dengan linux meliputi kelbihan dan keurangannya masing-masing?.



Landasan Teori
Sekilas mengeni sejarah windows dan linux

A. Wndows 

Windows merupakan sistem operasi buatan microsoft milik bill gates. Pada 

tahun 1983  Microsoft mengumumkan pengembangan sebuah antarmuka grafis untuk 

sistem operasi buatannya,  MS-DOS yang telah  dibuat  untuk sistem  IBM PC dan 

kompatibelnya semenjak tahun  1981. dibawah ini merupkan contoh versi awal dari 

windows

i.Windows 1.0

Versi  pertama Microsoft  Windows,  yang  disebut  dengan  Windows 1.0, 

dirilis pada tanggal  20 November 1985.  Versi ini memiliki banyak kekurangan 

dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. Pada awalnya 

Windows versi 1.0 ini hendak dinamakan dengan Interface Manager, akan tetapi 

Rowland  Hanson,  kepala  bagian  pemasaran  di  Microsoft  Corporation, 

meyakinkan  para  petinggi  Microsoft  bahwa  nama  "Windows"  akan  lebih 

"memikat"  konsumen.  Windows  1.0  bukanlah  sebuah  sistem  operasi  yang 

lengkap,  tapi  hanya  memperluas  kemampuan  MS-DOS dengan  tambahan 

antarmuka grafis. Selain itu, Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan 

yang sama yang dimiliki oleh MS-DOS.

ii.Windows 2.x

Windows versi 2 pun muncul kemudian pada tanggal  9 Desember 1987, 

dan menjadi sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian 

besar populeritasnya didapat karena kedekatannya dengan aplikasi grafis buatan 

Microsoft,  Microsoft  Excel  for  Windows dan  Microsoft  Word  for  Windows. 

Aplikasi-aplikasi  Windows  dapat  dijalankan  dari  MS-DOS,  untuk  kemudian 

memasuki  Windows  untuk  melakukan  operasinya,  dan  akan  keluar  dengan 

sendirinya saat aplikasi tersebut ditutup.
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iii.Windows 2.1x

Selanjutnya,  dua  versi  yang  baru  dirilis,  yakni  Windows/286  2.1  dan 

Windows/386  2.1.  Seperti  halnya  versi  Windows  sebelumnya,  Windows/286 

menggunakan  model  memori  modus  real,  tapi  merupakan  versi  yang  pertama 

yang mendukung High Memory Area (HMA). Windows/386 2.1 bahkan memiliki 

kernel yang berjalan dalam modus terproteksi dengan emulasi Expanded Memory 

Specification (EMS) standar  Lotus-Intel-Microsoft (LIM), pendahulu spesifikasi 

Extended Memory Specification (XMS) yang kemudian pada akhirnya mengubah 

topologi  komputasi  di  dalam IBM PC.  Semua aplikasi  Windows dan berbasis 

DOS saat itu memang berjalan dalam modus real, yang berjalan di atas kernel 

modus terproteksi dengan menggunakan modus  Virtual 8086, yang merupakan 

fitur baru yang dimiliki oleh Intel 80386.

Kemudian  windows  mengeluarkan  versi  3,  versi  mengalami  kesuksesan  yang 

signifikan.  Setelah  itu  windows  terus  berkembang  pesat,  hingga  sekarang  versi  yang 

terbarunya adalah windows vista dan windows seven.

B. Linux

Dibawah  ini akan dijelaskan sejarah dari sistem operasi Linux.

1987

• MINIX : Andrew S. Tanenbaum mengembangkan Minix, sistem operasi berba

sis Unix yang ditujukan  

untuk pendidikan. MINIX nantinya menginspirasi pembuatan Linux. 

1991

• Linux 0.01 : Mahasiswa Helsinki bernama Linus Torvalds mengembangkan 

OS berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang diberi nama Linux. 

1992

• Distro Linux : Linux didistribusikan dalam format distro yang merupakan gab

ungan dari OS plus 

program aplikasi. Distro pertama Linux dikenal sebagai SLS (Softlanding 

Linux System). 
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1993

• Slackware : Patrick Volkerding mendistribusikan Slackware Linux yang 

menjadi distro populer pertama di kalangan pengguna Linux. 

• Debian : Ian Murdock dari Free Software Foundation (FSF) membuat OS 

berbasis Linux dengan nama Debian. 

1994

• SuSE : OS Linux versi Jerman dikembangkan oleh Software und System 

Entwicklung GmbH (SuSE) dan dibuat dari distro Linux pertama, SLS. 

• Red Hat : Marc Ewing memulai pembuatan distro Red Hat Linux. 

1998

• Server Linux : Linux mendapat dukungan dari banyak perusahaan besar, 

seperti IBM, Sun Microsystem dan 

Hewlet Packard. Server berbasis Linux mulai banyak dipergunakan 

menggantikan  server berbasis Windows NT. 

• Google : Search Engine terbaik hadir di Internet dan diketahui menggunakan 

Linux sebagai  servernya. 

• Japan Goes Linux : TurboLinux diluncurkan di Jepang dan segera menjadi OS 

favorit di Asia, khususnya di Jepang, China dan Korea. 

• Mandrake : Gael Duval dari Brazil mengembangkan distro Mandrake yang dit

urunkan dari Red Hat. 

1999

• Support : Hewlett Packard mengumumkan  layanan 24/7 untuk distro Caldera, 

Turbo Linux, Red Hat dan SuSE. 

• Corel Linux : Corel pembuat program Corel Draw, yang sebelumnya telah 

menyediakan Word Perfect 

versi Linux, ikut membuat OS berbasis Linux dengan nama Corel Linux dan 

yang  nantinya beralih nama menjadi Xandros. 

2001

• Lindows: Michael Robertson, pendiri MP3.com, memulai pengembangan 

Lindows yang diturunkan dari Debian. Nantinya Lindows berganti nama 

menjadi Linspire karena adanya tuntutan  perubahan nama oleh Microsoft. 



2002

• Open Office : Program perkantoran berbasis Open Source diluncurkan oleh 

Sun Microsystem. 

• OS Lokal : OS buatan anak negeri berbasis Linux mulai bermunculan, diantar

anya Trustix Merdeka,  WinBI, RimbaLinux, Komura. 

2003

• Fedora : Redhat mengumumkan distro Fedora Core sebagai penggantinya. 

Nantinya ada beberapa distro lokal yang dibuat berbasiskan Fedora, seperti 

BlankOn 1.0 dan IGOS Nusantara. 

• Novell : Ximian, perusahaan pengembang software berbasis Linux dibeli oleh 

Novell, begitu juga halnya dengan SuSE yang diakuisisi oleh Novell. 

• LiveCD : Knoppix merupakan distro pertama Linux yang dikembangkan deng

an konsep LiveCD  

yang bisa dipergunakan tanpa harus diinstal  terlebih dahulu. Distro lokal yang 

dibuat dari Knoppix  adalah Linux Sehat dan Waroeng IGOS. 

2004

• Ubuntu : Versi pertama Ubuntu diluncurkan dan didistribusikan ke seluruh 

dunia. Ada beberapa  versi distro yang dikeluarkan, yaitu Ubuntu (berbasis 

Gnome), Kubuntu (berbasis KDE), Xubuntu (berbasis 

XFCE), dan Edubuntu (untuk pendidikan). 

2005

• Mandriva : Mandrake bergabung dengan Conectiva dan berganti nama menjad

i Mandriva. 

2006

• Unbreakable Linux : Oracle ikut membuat distro berbasis Linux yang diturunk

an dari Red Hat Enterprise. 

• CHIPLux : Distro lokal terus bermunculan di tahun ini, bahkan Majalah CHIP 

yang lebih banyak memberikan pembahasan tentang Windows juga tidak 

ketinggalan membuat distro Linux dengan nama 

CHIPLux, yang diturunkan dari distro lokal PC LINUX dari keluarga 



PCLinuxOS (varian Mandriva). CHIPLux merupakan distro lokal pertama 

yang didistribusikan dalam format DVD. 

2008

• 3D OS : Tidak seperti halnya Vista yang membutuhkan spesifikasi tinggi, 3D 

Desktop di Linux muncul dengan spesifikasi komputer yang sangat ringan. 

Era hadirnya teknologi 3D Desktop di Indonesia ditandai dengan hadirnya 

sistem operasi 3D OS yang dikembangkan oleh PC LINUX. Ada beberapa 

versi yang disediakan, yaitu versi 3D OS untuk pengguna umum serta versi 

distro warnet Linux dan game center Linux. 

http://pclinux3d.com/distro-warnet-linux
http://pclinux3d.com/cddvd-3d-os


Hasil dan Pembahasan
Jika kita perhatikan dari landasan teori di atas, perkembangan linux sejak awal 

muncul mulai menjadi pesaing ketat bagi windows. Selanjutnya dalam bagian ini akan 

dibahas perbandingan antara windows dan linux dari sisi GUI, cost/biaya, instalation, 

application software, dan security.

a. GUI 

Baik  windows  maupun  linux  mempunyai  masing-masing  mempunyai  GUI 

dan Command line interface. GUI windows berubah pada versi 3.1 ke windows 95 

secara drastis, kemudian tampilan nya berubahlagi ke windows 2000 hanya sedikit 

saja  tampilannnya berbeda dengan windows 95.  Selanjutnya  perubahan yang GUI 

cukup besar terjadi pada versi windows XP.

Pada umumnya linux GUI terdiri dari KDE dan GNOME, pada versi linux 

terdahulu GUI hanya berupa command line, namun pada versi terbaru dari linux GUI 

pada sudah hampir menyerupai windows (mudah dan fleksibel) bahkan tampilan GUI 

lebih  menarik.  Ini  dapat  dilihat  pada  versi  Linux  Lindows,  ini  dibuat  agar  linux 

mempunyaui GUI yang menyerupai windows.

b. Cost/biaya

 Untuk  penggunaan  desktop  atau  rumah,  Linux  sangat  murah,  sedangkan 

Windows mahal. Karena penggunaan server, Linux adalah yang dibandingkan sangat 

murah  dengan  Windows.  Microsoft  mengizinkan/membiarkan  suatu  salinan  dari 

Windows  untuk  digunakan  di  hanya  komputernya.  Mulai  dengan  Windows  XP, 

mereka menggunakan perangkat lunak untuk menguatkan/menyelenggarakan aturan 

ini (Windows Pengaktifan Produk pada mulanya, Genuine Windows kemudiannya). 

Ketika anda sudah membeli Linux, anda dapat menjalankan nya di setiap nomor dari 

komputer-komputer untuk tidak ada beban. 

 Mulai dari  Januari  2005, edisi  upgrade Windows XP home Edition dijual 

$100, XP Professional $200.  Full versi XP Home $200, Full versi XP Professional 

$300.  Windows Server  2003 Standard Edition dengan 10 izin kerja  Client  adalah 



$1,100. Karena mereka selamatkan $100 atau kira-kira segitu di ongkos Windows, 

Wal-Mart dapat menjual suatu Linux mendasarkan komputer untuk $200 (tanpa suatu 

monitor)  sedangkan  Windows  mereka  yang  termurah  XP komputer  adalah  $300 

(mulai dari Januari 2005). 

Anda  dapat  membeli  suatu  buku  Linux  dan  mendapat  sistem  operasi 

mencakup dengan buku untuk yang cuma-cuma. Anda dapat juga download Linux 

untuk membebaskan diri dari; bebas dari masing-masing dari penjual-penjual Linux 

(mengumpamakan koneksi Internet mu adalah secara cukup cepat untuk suatu 600 

file  MB  dan  anda  mempunyai  suatu  pembakar  CD)  atau  dari  www.linuxiso.org. 

Keduanya  opsi  ini  bagaimanapun,  datang  tanpa  pendukung  teknis.  Semua  versi 

distribusi Ubuntu bebas. 

c. Instalasi

Tahap  instalasi  pada  windows  bisa  dibilang  cukup  mudah  anda  tinggal 

mengikuti langlah-langkah yang telah disediakan windows dalam setup wizardmya. 

Orang awam pun dimungkinkan bisa untuk menginstall system operasi windows pada 

komputernya.  Berbeda  dengan  linux,  jika  anda  tidak  mengerti/mengetahui  sama 

sekali tentang linux anda akan kesulitan dalam proses instalasi linux. Karena pada 

linux versi  terdahulu hanya disediakan command line,  namun pada perkembangan 

linux telah menyediakn interface yang memudahkan user untuk melakukan proses 

instalasi.

Namun masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam proses instalasi 

linux, dikarenakan memang buta/tidak tahu sama sekali mengenai linux. Karena linux 

memang masih jarang digunakan.  

d. Application Software

Pada windows sudah sangat banyak system operasi yang kompatibel dengan 

system  operasi  yang  satu  ini.  Tidak  ada  standarisasi  khusus  dalam  penggunaan 

application software di dalam windows,  bisa dibilang sangat mudah. Namun pada 

versi windows vista ada beberapa application software yang tidak compatibel dengan 

windows  vista.  Windows  vista  bisa  dibilang  merupakan  produk  gagal  windows 



karena banyak application software  yang tidak compatibel  dengan windows vista. 

Dari keseluruhan produk-produk windows cukup banyak application software yang 

sudah kompatibel dengan produk-produk windows. 

Sedangkan pada sitem operasi linux masih belum banyak application software 

yang  kompatibel  dengan  produk-produk  dari  linux.  Linux  harus  mengembangkan 

application  software  nya  sendiri  agar  bisa  digunakan  pada  sistem  operasi  linux. 

Misalnya, Open Office produk office yang memang dikembangkan oleh linux untuk 

kepentingannya.  Namun  ada  beberapa  application  software(misalnya  games 

windows) yang bisa di instal di linux dengan cara khusus (misal game NFS Carbon). 

Memang  jika  dibandingkan  dengan  windows  dalam  hal  Application  software 

windows bisa dibilang lebih unggul. 

e. Security

Dilihat dari segi security sudah pasti linux lebih aman jika dibandingkan dengan 

windows  karena  hampir  tidak  virus  atau  malware  yang  berkembang  pada 

windows. Sedangkan pada windows sudah sangat banyak virus yang berkembang 

pada windows. 

Selain itu jika terdapat celah pada windows kita harus menunggu pihak 

microsoft  mengeluarkan  upgrade  terbarunya  untuk  menutup  celah  tersebut. 

Mengapa  demikian?  Karena  kita  tidak  memperoleh  izin  untuk  melihat  atau 

bahkan mengotak atik source code dari windows. 

Ini sangat berbeda pada linux, sebagian orang yang expert dalam sistem 

operasi linux dapat menutup celah yang ada pada linux jika ada celah yang dapat 

ditembus. Hal ini  dimungkinkan karena linux bersifat  Open Source,  siapa saja 

boelh melihat source code dari linux, atau bahkan mengembangkan linux. Namun 

diperlukan keahlian khusus untuk memperbaiki sistem/kernel dari linux. Sekarang 

ini sudah banyak orang yang mulai beralih menggunakan linux. Sudah banyak 

orang mampu dan memahami tentang penggunaan dan perawatan (maintenance) 

linux. Apakah era windows akan berakhir?.



Analisis dan Kesimpulan

Setelah  mengetahui  windows  dan  linux  darii  berbagai  sisi,  sekarang  kita  bisa 

menganalisis  kekurangan  dan  kelebihan  dari  keduanya.  Berikut  ini  adalah  mengenai 

kekurangan dan kelebihan dari sistem operasi windows dan linux: 

1. Windows 

a) Kelebihan :

- user  friendly,  ini  disebabkan  windows  memang  didesain  agar  user  mudah 

untuk mengoperasi kan windows.

- Aplikasi  dan  software  banyak  dipasaran,banyak  software  software  yang 

kompatibel dengan windows

- Lebih mudah mencari teknisi jika terjadi crash, karena banyak teknisi yang 

mengerti sistem opersi windows

b) Kekurangan :

- biaya lisensi yang cukup mahal, Windows XP berharga sekitar US$300.

- Tingkat keamanan yang kurang karena banyak karena jumlah virus yang 

dapat merusak windows sangat banyak.

- Jika ada celah dalam windows, konsumen hanya bisa menunggu pihak dari 

microsoft menutup celah tersebut, hal disebabkan karena windows bersifat 

closed source.

- Perkembangan lambat, karena rilisnya produk baru tergantung dari pihak 

microsoft.

2. Linux

a) Kelebihan : 

- open  source,  tidak  berlisensi  dapat  dikembangkan  oleh  siapa  saja  tentu 

yang mengrti soal linux (tingkat advanced).

- Sedikitnya  virus  yang berkembang di  linux  membuat  sistem operasi  ini 

memiliki tingkat kemanan yang ckup tinggi.



- Perkembangan  linux  sangat  cepat,  jika  kita  lihat  dalam paper  ini  linux 

lebih banyak karena dalam satu tahun saja linux dapat merilis lebih dari 

satu sistem operasinya yang terbaru.   

b) Kekurangan :

- susah mencari  teknisi  jika  terjadi  crash,  karena tidak  begitu  banyak orang 

yang  mengerti  linux  bila  dibandingkan  dengan  windows.  Namun  saat  ini 

sudah banyak orang yang beralih ke linux.

- Tidak user friendly, karena tampilan yang sulit dimengerti oleh user.

- Banyak software/aplikasi yang tidak kompatibel dengan windows.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara sistem operasi windows dan linux :

Setelah  kita  mengetahui  kekurangan dan kelebihan dari  masing-masing sistem 

Pembanding Windows Linux
Sifat close source open source
kernel tidak ada pengubahan 

kernel, hanya penambahan 
kode( SP1, SP2,dst)

selalu berkembang, rilis 
teratur. info www.kernel.org 

ketahahanan terhadap virus lemah. Jumlah virus 
windows sangat banyak

kuat, jumlah virus linux 
sangat sedikit, karena 
keamanan yang kuat dan 
perkembangan kernel yang 
cepat.

keamanan lemah kuat
desktop bawan windows KDE, Gnome, LG3D, 

XFCE, dan banyak lagi 
yang lain

efek desktop aero glass(vista) ALGX, XGL, Beryl, LG3D
lisensi berbayar gratis
dukungan hardware semua hardware dispastikan 

didukung oleh windows
kurang

Aplikasi Sangat banyak, dan mudah 
didapat

Banyak, namun tidak 
sebanyak window

http://www.kernel.org/


operasi windows dan linux, pilihan ada di tangan end user, mana yang baik dari kedua 

sistem  operasi  tersebut.  Menurut  itu  semua  adalah  subjektif,  kedua-duanya  tentunya 

punya  kelebihan  dan  kekurangannya  masing-masing.  Penggunaan  sistem  operasi 

windows  dan  linux  juga  sesuai  dengan  kebutuhan  nya.  Tidak  mungkin  untuk 

pembelajaran sekolah dasar sampai menengah menggunakan sistem operasi linux. Untuk 

tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah saya rasa siswa-siswa belum sanggup 

untuk menerima linux. Dan sebaliknya untuk perguruan tinggi sebaiknya menggunakan 

linux,  begitu  juga  diperkantoran.  Karena  dengan  linux  yang  bersifat  open  source 

perkantoran  dapat  menghemat  budget,  hal  ini  dikarenakan  perkantoran  menggunakan 

jumlah pc yang banyak dalam setiap kantornya. Sedangkan untuk perguruan tinggi sangat 

bermanfaat sebagai pembelajaran sistem operasi yang lebih adavanced. Selain itu dengan 

menggunakan linux mahasiswa diharapkan dapat menciptakan inovasi linux nya sendiri 

karena linux bersifat open source siapa saja dapat mengembangkannya. Semua pilihan 

tergantung kepada kita sebagai end user. Jadi, manakah yang lebih baik? Windows atau 

linux? Jawaban nya adalah subjektif.
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