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Modul 10 
INSTALL DAN KONFIGURASI SAMBA SERVER 

 

#apt-cdrom add

# apt-get install 

samba

Do you want to continue [Y/n] Y

2. 
 

 
 

3. Kemudian, cari script “security = user” dengan menekan tombol Ctrl + W di keyboard. Maka pada 

kotak pencarian, ketikkan: security = user, lalu Enter. Jika sudah ketemu, ketikkan di bawah tulisan 
# security = user, dua baris script berikut: 
 

workgroup = smknbinaanprovsu 

security = share 
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Selanjutnya, cari lagi script “Share Definitions” dengan tombol Ctrl + W di keyboard. Di bawah 

script Share Definitions (atau di atas script [homes], sisipkan dan tambahkan script berikut: 
 

[share] 

comment = share file di direktori ini 

path = /home/direktori_yang_dishare 

read only = no 

browseable = yes 

writeable = yes 

guest ok = yes 

public = yes 

 
 
Jika sudah selesai dibuat script seperti di atas, simpan dengan tombol Ctrl + X pakai keyboard, lalu Y dan 
Enter. 
 

4. Kemudian kita buat direktori sebagaimana path pada script di atas, yaitu direktori_yang_dishare yang 
terletak di /home. Gunakan perintah: # mkdir /home/direktori_yang_dishare. 

 
 

5. Selanjutnya, berikan hak akses untuk dibaca dan ditulis pada direktori yang baru kita buat, dengan 
perintah: # chmod –R 777 /home/direktori_yang_dishare 

 
 

6. Cobalah isi direktori /home/direktori_yang_dishare tersebut dengan file apa saja. Contoh sederhana, 
buat file dengan nama: data_siswa dengan menggunakan editor nano. Setelah dibuat dan diisi, simpan 
file tersebut. 
 

7. Terakhir, restart hasil konfigurasi Samba dengan perintah: # /etc/init.d/samba restart. 

 
 

8. Setelah selesai instalasi dan konfigurasi, tahap terakhir adalah menguji hasilnya. Pengujian dilakukan dari 
PC client. Jalankan PC client, lalu jalankan perintah run dengan menekan tombol Windows + R pada 
keyboard. Lalu ketikkan \\smknbinaanprovsu.com, lalu OK. 

file://smknbinaanprovsu.com
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9. Maka jika konfigurasi Samba kita sudah berhasil, maka akan ditampilkan direktori share (sebagaimana 
telah kita buat melalui script pada file utama konfigurasi Samba) yang di dalamnya terdapat file-file yang 
telah kita bagikan. Dengan demikian, file yang ada di Linux sudah dapat diakses dan dipakai 
bersama dengan menggunakan flatform Windows. 

 

Demikianlah tutorial Cara Instalasi, Konfigurasi dan Pengujian Samba pada Server Debian. Semoga bermanfaat. 
Terima kasih. Wassalam. 

 


