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INTI SARI 

 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  distribusi  Linux  yang 
memfokuskan  diri  pada  desktop  yang  ringan  serta  ditujukan  untuk  menjadi 
sebuah  lingkungan  belajar  dan  pengembangan  java  di  lingkungan  yang  free 
dalam bentuk Live CD.  Distribusi Linux dalam penelitian ini diberi nama ETIX. 
Tulisan ini  menjelaskan tentang desain  dan implementasi  dari  distribusi  Linux 
ETIX  itu  sendiri  yang   nantinya   bisa  terus  diperbaiki,  disempurnakan  dan 
dimungkinkan untuk dimodifikasi serta dipelajari oleh pihak lain.

   ETIX dikembangkan dengan metode  “from scratch”. Dengan  metode ini, Linux 
benar-benar  dibangun  dari  awal;  dari  tahap  kompilasi  source  code program, 
membuat file script dan konfigurasi sampai pada tahap pembuatan Live CD.

  Hasil dari penelitian ini berupa Live CD yang berisi tool untuk lingkungan belajar 
bahasa pemrograman java.  Tool utama dalam Live CD ini diantaranya adalah 
Jext, BlueJ dan NetBeans.  ETIX nantinya akan di jadikan proyek open source 
dimana diharapkan bisa menjadi sebuah lingkungan yang nyaman untuk dipakai 
untuk lebih mengenal Linux dan bahasa pemrogramanan java.

Kata Kunci : Linux, free software, open source, Java, Distribusi, Live CD
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BAB  I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sekarang ini, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin 

pesat.  Pengguna  komputer  sekarang  semakin  membutuhkan  aplikasi  yang 

spesifik. Di sisi lain,  telah berkembang berbagai macam sistem operasi  yang 

free 1 dan open source maupun yang komersial dan mahal.

Salah satu sistem operasi free yang  semakin diminati adalah  Linux. Hal 

ini dikarenakan pengguna Linux diberi hak seluas-luasnya untuk mengekplorasi 

kemampuan dari Linux itu sendiri. Efeknya  adalah semakin banyaknya distribusi 

Linux yang beredar. Karena kelenturan ini pula maka banyak dibangun sistem 

Linux  yang  dikhususkan  untuk  keperluan   tertentu  seperti  untuk  kebutuhan 

server, desktop bahkan untuk embeded system yang ditanam di produk  mobile 

device.  Selain Linux,  perkembangan teknologi  infromasi  juga tidak lepas dari 

perkembangan bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman 

yang  multiplatform sehingga  sekali  program  berjalan  di  satu   platform maka 

program tersebut dapat  berjalan di  platfrom  lain dengan syarat  terdapat Java 

virtual machine didalamnya.

Dari Linux dan Java inilah muncul ide untuk membuat  suatu sistem yang 

memanfaatkan  Java  dan  Linux  untuk  keperluan  desktop  sekaligus  sebagai 

lingkungan  belajar  dan pengembangan aplikasi Java. 

1 Free disini sengaja tidak diartikan menjadi gratis karena free dalam penelitian ini  lebih 
dekat  ke arti  bebas dimana  semua orang  bisa menggunakan, memodifikasi  dan 
menyebarkan kembali modifikasi yang  telah  dibuatnya. Free disini lebih cenderung 
free seperti dalam kebebasan berbicara bukan free dalam arti “makan gratis”.
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1.2   Maksud Karya Tulis 
Masalah  utama  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  membuat  suatu 

sistem yang  free berbasis  Linux  dimana  sistem nantinya   bisa  dipakai  untuk 

lingkungan  belajar  pemrograman Java .

1.3   Tujuan Karya Tulis
Penelitian ini bertujuan untuk membuat distribusi Linux dalam bentuk Live 

CD yang digunakan sebagai lingkungan belajar bahasa pemrograman Java yang 

free. 

1.4 Batasan Masalah
Pada penelitian ini permasalahan akan dibatasi pada pembuatan sistem 

untuk  arsitektur  komputer   x86.  Hasil  akhir  dari  penelitian  ini  nantinya   akan 

dikemas dalam bentuk Live CD. Aplikasi utama yang  nantinya bisa dipakai untuk 

belajar Java adalah Jext, BlueJ dan NetBeans.

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam  penulisannya,  skripsi  ini  dibagai  menjadi   5  bab.  Sistematika 

penulisan bab dan gambaran  isi masing-masingnya  adalah sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud, tujuan, batasan masalah dan sistematika 

penulisan naskah.

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini  menjelaskan  mengenai  konsep sistem operasi  Linux,  distribusi 

17



dan  tool-tool  yang  dipakai  saat  pengembangan  serta  tool  pendukung  untuk 

membuat distribusi ini dalan bentuk  Live CD.

BAB III  PERANCANGAN SISTEM

Bab  ini  menjelaskan  tentang  rancangan  dasar,  metode  yang  dipakai, 

penjelasan sistem dan perangkat pendukungnya.

BAB IV  IMPLEMENTASI

Bab ini  berisi  pembahasan tentang proses pembuatan distribusi  Linux. 

Penjelasan script booting, konfigurasi sistem, service/deamon dan file konfigurasi 

utama yang ada dalam sistem tersebut.

BAB V  KESIMPULAN 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembuatan 

sistem tersebut.
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BAB II

DASAR TEORI

2.1  Konsep Sistem Operasi

Sistem operasi adalah software yang bertugas mengatur semua  device 

dan  menyediakan  program  ke  pengguna  dengan  antarmuka  yang  lebih 

sederhana dari pada pengguna  langsung mengakses  hardware atau sumber 

daya sistem secara langung2.

Sistem operasi  mempunyai peranan yang penting dalam sistem barbasis 

komputer.  Menurut  Andrews  Tanembaum dalam  bukunya,  Modern  Operating 

system,  ada dua tugas utama sistem operasi. Kedua tugas tersebut yaitu sistem 

operasi  sebagai  extended  machine  dan  sistem  operasi  sebagai  resource 

manager. Sistem  operasi  sebagai  extended  machine artinya  sistem  operasi 

bertugas  untuk  menyembunyikan  kerumitan  hardware  dan  menyediakan 

antarmuka yang lebih mudah dipakai oleh pengguna. Sedangkan sistem operasi 

sebagai  resource manager  berarti  sistem operasi  berfungsi  sebagai  pengatur 

sumber daya yang ada di komputer baik itu jaringan, software aplikasi, hardware 

atau sumber daya lainnya.

Sistem operasi dilihat dari metode pengembangannya sendiri bisa dibagi 

menjadi  dua.  Pertama adalah sistem operasi  dengan  metode pengembangan 

tertutup  seperti Windows dimana  tidak bisa melihat dan mengubah source code 

dari sistem operasi tersebut dan yang kedua adalah sistem operasi open source 

dimana  pengguna bisa memakai dan melihat kode penyusun dari sistem operasi 

2 Andrew Tanembaum, Modern Operating System 2nd ed bab Introduction
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tersebut. Contoh sistem operasi  open source yaitu Linux, Minix dan FreeBSD. 

Namun,  sistem operasi  free yang  paling  populer  untuk  saat  ini  adalah Linux. 

Linux bisa  berjalan diatas arsitektur prosesor yang berbeda beda, dari super 

komputer, server, komputer pribadi, handled device sampai  embedded sistem.

Untuk  memperjelas  tentang  konsep  sistem  operasi,  berikut  adalah 

diagram yang menunjukan posisi sistem operasi pada sistem berbasis  komputer.

Gambar 2.1 Posisi Sistem Operasi dalam Sistem Komputer 

2.2 Linux 

Linux adalah sistem operasi  yang dibuat  oleh Linus  Benedict  Torvalds 

dan disebarkan secara free di internet dimana orang lain bisa mengembangkan 

dan menggunakan  untuk keperluannya sendiri. Namun, perlu dijelaskan bahwa 

Linux  disini  bisa  bermakna  ganda.  pertama,  Linux  berarti  kernel  Linux. 

pengertian kedua berarti sebuah sistem yang didalamnya sudah terdapat kernel, 

shell dan program pendukung  lain yang  siap didistribusikan dan  dipakai. Linux 
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dalam penelitian ini mengacu pada pengertian yang kedua. Linux adalah sistem 

operasi  yang  bebas  dipakai,  didistribusikan  dan dikembangkan  kembali.  Oleh 

karena itu, Linux mempunyai banyak varian yang lebih dikenal  dengan istilah 

distro.

2.2.1  Kernel

Kernel  adalah  bagian  dari  sistem  operasi  yang  menjembatani  antara 

hardware dan software. Kernel adalah jantung dari sistem operasi. Tugas utama 

dari kernel adalah menyediakan antar muka kepada user dan membuat lapisan 

pemisah antara hardware, software aplikasi dan user. Kernel juga menyediakan 

berbagai  dukungan hardware,  filesystem dan jaringan serta beberapa fasilitas 

dasar  lainnya.  Kernel  Linux  adalah  kernel  yang  dipakai  oleh  distribusi  Linux. 

Sampai saat ini kernel Linux sudah mencapai versi 2.6.x.

         2.2.2  Shell

Shell adalah lapisan diatas kernel dimana tugasnya menyediakan antar 

muka  kepada  user  untuk  menajalankan  perintah-perintah  yang  dikenali  oleh 

sistem operasi. Shell   yang paling banyak dipakai saat ini adalah bash3. Bash 

adalah shell yang mempunyai banyak kelebihan. Diantara kelebihan  yang paling 

nampak  adalah  autocomplete  dan command  history.  Disisi  lain,  bash 

menyediakan  bahasa  pemrograman  shell  yang  sering  disebut  dengan  shell  

script.

3 Bash  kependekan  dari  Bourne  again  shell,merupakan  versi  penyempurnaan  dari 
bourne shell di UNIX
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         2.2.3  Filesystem

Filesystem adalah Metode dan struktur data pada sebuah sistem operasi 

yang mengatur file pada sebuah disk atau partisi4. Ada beberapa filesystem yang 

sering dipakai pada Linux. Diantara filesystem di Linux adalah sbb:

1. Ext2 adalah filesystem standar di Linux.

2. Ext3  adalah  filesystem  Ext2  yang  lebih  disempurnakan  dan  sudah 

mendukung jurnouling filesystem 

3. ReiserFS adalah filesystem lain di Linux yang juga mendukung jurnouling  

filesystem.

Linux merupakan sistem operasi yang masih satu keluarga dengan UNIX 

dimana  keduanya  mempunyai  struktur  direktori  yang  sudah  baku.  Struktur 

direktori di Linux dan UNIX  mirip sebuah pohon terbaik dimana direktori paling 

atas disebut dengan direktori root.

2.3 Direktori  Standar di Linux 

Berikut  ini  adalah  struktur  direktori  yang  diambil  dari  dokumen  Linux 

Filesyatem Hirarcy yang ditulis oleh  Bin Nguyen.

/boot

Direkori ini berisi kernel yang nantinya dipanggil saat komputer dihidupkan.

/home

Direkrori ini berisi file-file data milik user. 

/lib

Berisi library sistem. Modul kernel dan library lain yang dibutuhkan oleh software 

4 Bin Nguyen, Linux Filesystem Hirarcy Halaman 90 dokumen versi PDF 
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aplikasi disimpan disini. 

/mnt

Direktori dimana filesytem lain dikaitkan kedalam filesystem utama.

/media

Fungsinya  sama  dengan  /mnt.  Direktori  ini  merupakan  standar  baru  untuk 

meletakan file dari partisi atau device lain saat dimount. 

/tmp

Merupakan direktori untuk menampung file-file sementara saat sistem berjalan.

/etc 

Direktori ini berisi file-file konfigurasi dan script-scipt yang umumnya dipakai saat 

proses booting atau shutdown

/opt 

Berisi program atau paket yang sifatnya opsional.

/root

Direktori  untuk  user  root.  User  root  dalam sistem operasi  lain  sering  disebut 

sebagai administrator.

/proc 

Direktori /proc berisi file-file proses pada saat Linux berjalan, dalam direktori ini 

juga terdapat file-file yang memperlihatkan konfigurasi komputer,  informasi BIOS 

, partisi hardisk , CPU dan juga memori.

/var 

Berisi  file-file  data  yang  sering  berubah,  misalnya   file  log,  file  cache  dan 

beberapa file data sementara  lainnya .
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2.4 Distribusi

Distribusi  atau lebih  sering  disingkat  dengan distro adalah istilah  yang 

dipakai untuk orang atau perusahaan yang mengemas  kernel Linux dan paket 

paket open source lainnya menjadi satu yang kemudian didistribusikan kembali 

dengan  tujuan  agar  orang  lain  bisa  dengan  mudah  memakai  Linux.  Distro 

biasanya  menyediakan  kemudahan  dalam  instalasi,  konfigurasi  dan 

penambahan  software  atau  hardware  kedalam  sistem  Linux.  Masing-masing 

distro  menggunakan  cara  yang  berbeda   dalam  metode  instalasi  dan 

administrasi  sistemnya.  Saat  ini  distribusi  Linux  sudah  sangat  banyak.  Distro 

yang cukup terkenal adalah Redhat,  Slackware dan Debian.  Umumnya,  distro 

lain diturunkan dari tiga  distro besar ini.

2.4.1 Pengelompokan Distro 

Menurut fungsi dan target penggunanya, distro dibagi menjadi dua, yaitu:

Distro Umum  

Distro umum adalah distro yang dipakai untuk keperluan umum,. Distro 

jenis ini umumnya disebarkan dalam beberapa keping  CD/DVD dengan paket 

software yang sangat lengkap. Distro ini bisa dipakai untuk keperluan desktop, 

server ataupun untuk keperluan pengembangan software.

Distro Khusus  

Distro  khusus adalah  distro  yang  ditujukan  untuk  keperluan  khusus 

seperti  untuk keamanan jaringan,  pemrograman atau untuk keperluan spesifik 

lainnya.  Umumnya distro-distro ini  berukuran kecil  dan bisa  diinstall  di  media 
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floppy disk,  USB flashdrive atau didistribusikan dalam mode Live CD. Contoh 

distro jenis ini adalah damnsmall Linux, puppy Linux  dan hal91. 

2.5 Live CD

Live CD adalah istilah  yang dipakai  untuk sistem yang bisa dijalankan 

lewat media CD/DVD ROM. Live CD umumnya dipakai untuk menjalankan Linux 

tanpa  perlu  melakukan  instalasi  kedalam  hardisk.  Tujuan  dibuatnya  Live  CD 

bermacam-macam. Umumnya Live CD dibuat untuk mencoba Linux tanpa harus 

menginstallnya. Dengan begitu, para pengguna bisa mencoba dulu tanpa harus 

takut  data atau sistem operasi yang sudah terinstall di komputerya rusak.

2.5.1 Isolinux

Isolinux adalah software yang dipakai untuk mem-boot  Linux yang  buat 

dari  CD/DVD ROM. IsoLinux  merupakan software  pengembangan  lebih  lanjut 

dari sysLinux yang semula dibuat untuk memboot Linux dari floppy disk.

2.5.2 Filesystem di Live CD

Pembahasan ini diletakan terpisah dikarenakan kedua filesystem berikut 

ini  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  pada  Live  CD.  Selain  itu,  dua 

filesystem  ini  merupakan  modul  external  yang  harus  ditambahkan  kedalam 

kernel  secara  manual  dengan  melakukan  “patching”   kedalam  source  code 

kernel Linux.

UnioNFS
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UnioNFS adalah teknologi filesystem yang dipakai oleh media yang hanya 

bisa dibaca. UnioNFS biasanya dipakai pada Linux Live CD. Dalam sistem yang 

dibuat  nantinya  juga  akan  menggunakan  auFS5.  AuFS  sendiri   merupakan 

implementasi lain dari UnionFS dengan berbagai tambahan kemampuan.

          SquashFS 

SquashFS adalah teknologi filesystem yang  dipakai untuk memampatkan 

seluruh direktori dan file  di Linux secara keseluruhan. Dengan adanya teknologi 

ini,  maka hasil  Live CD yang dihasilkan akan lebiih  kecil.  SquashFS nantinya 

ditanam di kernel sebagai modul. SquashFS  dipakai pada saat membuat Live 

CD dimana file dan direktori yan ada di dalam sistem dimampatkan. SquashFS 

secara otomatis akan mengekstrak isi file dan direktori saat sistem ini dijalankan 

kembali   saat  sistem  dibooting.  Proses  ekstraksi  file  atau  direktori  pada 

squashFS diatur langsung oleh kernel Linux.

Squashfs sendiri  sebenarnya menyediakan patch lzma dimana dengan 

menggunakan patch ini  hasil  akhir  kompresi  menjadi  lebih kecil,  namun lzma 

patch tidak diimplementasikan  dalam penelitian ini untuk mengurangi kerumitan.

 Selain  diimplementasikan  kedalam  filesystem,  squash  juga 

diimplementasikan  dalam  aplikasi  command  line untuk  mengkompress  dan 

mengekstrak  file  secara  manual.  Perintah  yang  dipakai  adalah  mksquashfs 

untuk mengkompress file atau direktori  dan  unsquash untuk mengekstrak file 

atau  direktori  yang  dikompress.  File  hasil  kompresi  dengan  squash 

menggunakan ekstensi *.lzm.

5 AuFS merupakan kependekan dari  another union filesystem, implementasi lain dari 
unionFS.
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2.6      Tool Yang Digunakan

   Berikut ini adalah tool -tool yang digunakan untuk membangun sistem ini 

2.6.1 Linux live script

Linux live script  adalah teknologi  dan tool  yang dibuat oleh  Thomas M 

untuk membuat Live CD. Tool ini nantinya dipakai untuk membuat sistem Linux 

yang bisa dijalankan di  Media CD-ROM atau dalam USB Flashdrive. Linux live 

menggunakan SquashFS dan AuFS untuk mengkompress sistem Linux sehingga 

hasil akhirnya bisa dimuat dan dijalankan dalam Live CD.

2.6.2 Make

Make adalah tool  yang dipakai untuk mengatur proses kompilasi  suatu 

program yang umumnya dibuat dengan C dan C++. Make memerlukan Makefile  

yang diperlukan  untuk  menentukan  feature  atau  code  mana  yang  akan 

dikompilasi. 

2.6.3 Grep  dan  Sed 

Sed adalah stream editor yang digunakan untuk  mengedit  kode program 

secara  cepat dan efeisien. Contoh kegunaan dari sed adalah mengganti string 

dalam sebuah file secara cepat. Dengan sed  bisa dengan mudah mengubah 

code  atau text  yang  ada.  Contoh  jika   mengubah  setiap  kata  foo  dalam file 

code.c  menjadi bar dengan sed. Grep adalah tool kecil yang digunakan untuk 
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mencari expresi regular atau mencari kata pada sebuah file text atau file source 

code.

2.6.4 Patch dan File Patch 

Patch dalam hal ini bisa mengacu pada 2 hal: pertama adalah tool yang 

digunakan untuk menambal suatu code.  Umumnya tambalan ini  dipakai untuk 

menghilangkan bug atau menambahkan fungsi baru pada source code program.

Pengertian kedua mengacu pada file patch. Suatu file yang berekstensi 

*.patch dimana file ini berisi  potongan kode program yang nantinya disisipkan 

pada source code aplikasi.  File patch umumnya dibuat oleh si pembuat paket 

dengan tool yang bernama diff.

Fungsi  utama  patch  adalah  menambahkan  snippet (potongan  code) 

kedalam source code software. Patch dipakai kerena lebih sederhana dan lebih 

mudah dipakai  dibanding  harus mendownload keseluruhan kode program yang 

telah diubah oleh si pembuat program tersebut. 

Beberapa  paket  dari  sistem  yang  akan  dibuat  memerlukan  patching 

(istilah untuk menambal kode)  agar bug yang ada  bisa diperbaiki.

2.6.5 GCC 

GNU  Compiler  collection  atau   GCC  merupakan  sebuah  kompiler 

terintegrasi untuk beberapa bahasa pemrograman seperti C, C++, Objective-C, 

Java dan beberapa bahasa pemrograman lainnya.  Namun dalam sistem yang 

akan dibangun nantinya GCC hanya digunakan untuk mengkompilasi software 
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yang dibuat dengan bahasa C dan C++.

2.6.6 Glibc 

Glibc  atau  disebut  juga  GNU  Library  C adalah  sekumpulan  lbrary  C 

standar yang menjadi pondasi bagi seluruh aplikasi C/C++ yang nantinya akan 

dikompilasi  Didalam  Glibc   terdapat  prototype fungsi  dan  struktur  data  yang 

diperlukan oleh  aplikasi yang dibangun dengan bahasa C/C++.

2.6.7  File Header Kernel 

File  header kernel adalah sekumpulan library Bahasa C yang nantinya 

dipakai pada saat mengkompilasi software software penyusun sistem Linux.

 2.6.8 Tool bantu lainnya.

Tool bantu lain adalah tool yang dipakai saat sistem ini dibuat.Beberapa 

tool bantu yang cukup berperan adalah vim, K3B dan Qemu. 

Vim

Editor  yang  dipakai  untuk  mengedit  dan  membuat  shellscript,  file 

konfigurasi dan source code program. Vim dipakai karena menyediakan feature 

line numbering dan  syntax higlighting sehingga lebih mudah dalam menuliskan 

script shell  ataupun file konfigurasi sistem.
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K3B

Aplikasi  pembuat  ISO dan pembakar  File  iso  kedalam CD/DVD ROM. 

K3B  sebenarnya  hanyalah  aplikasi  front-end dari  makeisofs dan  Cdrecord. 

Makeisofs  merupakan  program untuk  membuat  file  iso  sedangkan  CDRecord 

adalah tool yang dipakai untuk membakar file ISO kedalam media CD-ROM.

Qemu

Qemu  adalah  emulator  yang  dipakai  untuk  melakukan  pengetesan 

terhadap distro atau file ISO yang dibuat. Dengan adanya Qemu,  tidak perlu lagi 

membakar ISO kedalam media  CD-ROM  hanya untuk mengetes apakah file 

ISO yang dibuat berjalan dengan baik atau tidak. Qemu menyediakan lingkungan 

komputer virtual dimana sofware ini mampu menjalankan sistem operasi didalam 

sistem  operasi.  Untuk  meningkatkan  performa  dari  Qemu  tersedia   Kqemu. 

Kqemu merupakan  modul  kernel  yang  fungsinya  meningkatkan  performa dari 

Qemu.
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BAB  III

PERANCANGAN  SISTEM 

3.1  Prinsip Rancangan ETIX 
Sistem adalah sekumpulan komponen yang digabung menjadi satu untuk 

melakukan suatu tugas tertentu.Sistem yang nantinya akan dibuat akan diberi 

nama ETIX.  ETIX berasal  dari  kata etiek,  nama adik  dari  penulis.  ETIX tidak 

mengandung arti khusus. Nama ini dipakai  sekedar untuk menunjukan bahwa 

sistem  ini  masih  satu  keluarga  dengan  distro  lain  yang  dibuat  dengan 

menggunakan  kernel  linux  dan  paket-paket  GNU.  Contoh  distro  lain  yang 

memakai metode penamaan ini adalah Knoppix, Morphix, Dynabolix, Musix dan 

masih banyak lagi yang lain. Untuk selanjutnya, jika kata ETIX digunakan maka 

yang  dimaksud  adalah  distribusi  Linux  ETIX  atau  dengan  kata  lain  ETIX 

mengacu pada kata sistem di dalam pembahasan ini. ETIX dan kata sistem akan 

digunakan  secara  bergantian  dalam pembahasan.  ETIX mempunyai  3 prinsip 

dasar pada saat desain. Tiga  hal  tersebut  adalah kesederhanan, manfaat dan 

keindahan. 

 3.1.1  Prinsip ke -1: Sederhana 
ETIX berusaha dirancang sesederhana mungkin. Ada berbagai kebijakan 

yang diambil dalam perancangannya. Berikut ini adalah prinsip desain ETIX yang 

pertama

31



1. ETIX tidak menyertakan desktop besar yang berat (seperti KDE, GNOME 

atau 3D desktop yang makan memori). Hal ini dikarenakan pertimbangan 

performa pada sistem saat  berjalan  nantinya.  Umumnya desktop yang 

seperti  GNOME atau KDE membutuhkan sumber  daya komputer  yang 

yang cukup besar saat dipakai.

2. ETIX tidak berusaha menjadi  distro yang  full  feature  dan  full  package, 

namun  berusaha menjadi distro yang ringan dan bermanfaat.

3. ETIX  berusaha  dikemas  dalam  sebuah  CD  yang  berukuran  kecil 

sehingga menghemat waktu download dan media penyimpan.

           3.1.2    Prinsip ke -2: Bermanfaat 
ETIX  hanya  menyertakan  aplikasi  yang  bermanfaat.Tentunya  aplikasi 

yang disertakan didalam ETIX harus sesuai dengan tujuan dari distro ini, yaitu 

desktop ringan dengan lingkungan belajar pemrograman Java.

            3.1.3  Prinsip Ke -3: Indah 
Walaupun ETIX didesain sesederhana mungkin, namun tetap dirancang 

sebaik mungkin unuk menjadikannya sebagai  lingkungan (baik  command line 

atau desktop) yang nyaman dipakai. Oleh karena itu, ETIX menyertakan desktop 

dan aplikasi ringan tanpa menghilangkan unsur keindahan.
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3.2 Rancangan Sistem Secara Keseluruhan 

Gambar 3.1 Diagram Sistem ETIX

Penjelasan dari diagram sistem tersebut adalah sebagai berikut:

Sistem ini adalah sistem Linux yang nantinya dijalankan lewat mode Live 

CD. Karena Linux disusun dari berbagai komponen yang berbeda maka perlu 

dijelaskan posisi dari masing masing komponen yang menyusun sistem tersebut. 

Lapisan sistem tersebut secara garis besar bisa dibagi menjadi 6 bagian yaitu:

1. Lapisan Hardware

Lapisan  pertama atau  lapisan  paling  bawah  adalah  lapisan  perangkat 

keras. Sistem ini  ditujukan untuk Prosesor arsitektur Intel  32 bit. Walapun ETIX 

dikembangkan  dengan  diatas  AMD64  bit  namun  hasil  akhir  dari  sistem  ini 

ditujukan untuk mesin komputer 32 bit.
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2. Lapisan Kernel

Kernel adalah jantung dari sistem operasi.  Lapisan ini merupakan aras 

terbawah dari sistem operasi. Fungsi dasar kernel adalah mengatur sumber daya 

yang ada,  baik  itu  berupa hardware atau software  serta membuat  antarmuka 

yang lebih mudah dipakai  oleh pengguna komputer.

Di lapisan ini juga, nantinya   ditentukan hardware  yang didukung  oleh 

sistem. Selain itu, bagian kernel juga menangani masalah filesystem, dukungan 

jaringan dan  keamanan. Kernel yang nantinya akan dipakai adalah kernel  Linux 

versi  2.6.x.  Kernel  ini  adalah verso terbaru dengan dukungan hardware yang 

luas. Selain alasan diatas, pembuatan Live CD juga  mensyaratkan penggunaan 

dari kernel versi 2.6.x.

 

3. Shell dan library

Lapisan setelah kernel adalah shell. Di Linux, shell merupakan software 

yang menerima input  dari  user.  Shell  yang nantinya akan dipakai  di  distro ini 

adalah  bash.  Bash  dipilih  karena  mempunyai  berbagai  macam  kelebihan. 

Diantaranya  dukungan  pewarnaan  pada saat  melihat  daftar  direktori  dan file, 

autocomplete pada  perintah  atau  file  yang  diketikan  dan  fasilitas  command 

history. Hal terpenting mengapa memilih bash adalah adanya  dukungan untuk 

lingkungan  pemrograman script  shell  yang  memberikan  banyak  fasilitas  dan 

kemudahanv untuk administrasi sistem.

Library adalah software yang biasanya menjadi  fondasi  untuk software 

aplikasi. Banyak sekali library yang disertakan dalam sistem ini; dari library untuk 
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masalah keamanan, sistem GUI sampai  library  spesifik yang diperlukan  oleh 

aplikasi tertentu. Sebagai contoh sederhana, desktop EDE membutuhkan library 

eFLTK  agar bisa dikompilasi dan dijalankan. XMMS  bisa berjalan dengan baik 

jika ada library ALSA dan sebagainya . Istilah ketergantungan seperti ini sering 

disebut juga dengan dependency.

4. Lapisan XWindow

XWindow adalah paket software yang memberikan fondasi untuk seluruh 

aplikasi  yang  berbasis  GUI,  termasuk  desktop  atau  window  manager  yang 

nantinya  berjalan  diatasnya.  XWindow merupakan bagian terpisah dari  kernel 

Linux.  Dalam sistem Linux,  Xwindow hanya  dianggap sebagai  aplikasi  biasa. 

XWindow  pada  Linux  berjalan  dengan  konsep  client-server.  Dengan  konsep 

seperti  ini,  beberapa  window manager  atau  desktop  bisa  berjalan  pada  saat 

bersamaan. XWindow yang dipakai dalam sistem ini adalah XWindow versi 6.9 

non-modular.

5. Desktop dan WindowManager 

Setelah  lingkungan  XWindow,  lapisan  selanjutnya  adalah  window 

manager dan Desktop. Sebelum membahas lebih jauh, di Linux ada berbagai 

macam  window  manager  dan  desktop.  Salah  satu  contoh  window  manager 

adalah WindowMaker  dan contoh desktopnya  adalah EDE.

Desktop utama dalam sistem ini adalah EDE. EDE dipilih menjadi desktop 

utama  kerena  ringan,  mudah  dipakai  dan  tidak  banyak  terdapat  dependency 
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dengan paket lain. Selain itu, EDE  membutuhkan media penyimpan yang lebih 

sedikit dibanding desktop lain.

Perbedaan utama antara window manager dan desktop umumnya terletak 

pada kemampuannya   dalam pengaturan  aplikasi,  dukungan icon,  wallpaper 

dan  lain  sebagainya.  Secara  sederhana  Desktop  EDE ditujukan  untuk  orang 

yang sudah terbiasa dengan lingkungan Microsoft Windows dan Windowmaker 

ditujukan untuk lingkungan kerja bagi orang yang sudah terbiasa dengan Linux /

UNIX.

6.Lapisan Aplikasi 

Level  aplikasi  adalah level  yagn paling  atas dalam sistem ini.  Aplikasi 

inilah  yang  nantinya  dipakai  langsung  oleh  user.  Aplikasi  yang  nantinya 

disertakan dalam sistem ini umumnya aplikasi yang disusun dengan library yang 

ringan seperti GTK+ dan FLTK. Selain itu, aplikasi  lain dibuat  dengan bahasa 

pemrograman Java.

3.3 Konfigurasi dan Script Booting

ETIX memakai  gaya sistem V untuk konfigurasi  bootingnya.  Berikut  ini 

rancangan  tingkatan  runlevel pada  ETIX.  Rancangan  ini  tidak  berbeda  jauh 

dengan rancangan Sistem Linux pada umumnya.

init 0: shutdown

Init  0  adalah  tingkatan pada runlevel  diLinux  yang digunakan untuk 
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shutdown. Script untuk shutdown diletakan di direktori /etc/rc.d/rc0.d/.

init 1: safe mode 

Safe mode atau single mode dipakai  untuk perawatan,  troubleshooting 

atau  rescue  system.  Pada  mode  ini,  sistem  hanya  booting sampai   proses 

inisialisasi shell tanpa menghidupkan script atau service sistem. Mode ini dipakai 

untuk perawatan sistem. Jika sistem berada pada mode ini, sistem bekerja pada 

modus command line dan tidak ada koneksi jaringan. Script untuk init 1 disimpan 

dalam direktori /etc/rc.d/rc1.d/.

init 2: mode text  tanpa jaringan.

Mode init 2  dipakai untuk menjalankan sistem pada modus command line 

namun  sistem  berjalan  dengan  normal  hanya  saja  tanpa  adanya  layanan 

jaringan . Script init 2 disimpan dalam direktori /etc/rc.d/rc2.d/.

init 3: text mode dengan ketersediaan  jaringan 

Init 3 adalah lingkungan standar  di Linux. Pada mode ini tersedia layanan 

jaringan dan semua driver standar terload. Namun mode  ini tidak menyediakan 

lingkungan GUI.

Init 4: tercadang, tidak diimplementasikan

Seperti pada kebanyakan sistem lainnya,init 4  tidak diimplementasikan, 

Umumnya jika orang masuk ke mode ini sistem akan sama dengan init 3, script 
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untuk init 4 diletakan di direktori /etc/rc.d/rc4.d/.

init 5: mode XWindow

Mode ini  adalah mode default  di  sistem yang dibuat.runlevel  5  adalah 

mode dimana semua service, driver, jaringan dan layanan GUI tersedia. Script 

untuk runlevel 5 tersimpan di /etc/rc.d/rc5.d/.

Init 6: restart

Init  6  adalah  runlevel  untuk  melakukan  restart  sistem.  Ketika  user 

mengetikan perintah restart pada dasarnya sistem menjalankan script init 6 yang 

terletak di dalam direktori  /etc/rc.d/rc6.d/ .
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3 .4 Rancangan Proses Booting 

Gambar 3.2 Diagram Proses Booting di Linux 

 Karena  rumitnya  sistem  Linux,  gambaran  diatas   adalah  gambaran 

sistem yang sudah disederhanakan.  Berikut  ini  adalah penjelasan dari  proses 

booting di Linux.

Penjelasan dari  proses booting adalah sebagai berikut: 

1. Komputer  dihidupkan  kemudian   BIOS   mendeteksi  semua  hardware 

yang terpasang kemudian  mencari urutan device yang bisa diboot.

2. Untuk sistem yang  dijalankan lewat Live CD maka BIOS  akan mencari 
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boot  sector  pada  CD-ROM  dan  meload  program  yang  ada  disana. 

Umumnya,  program yang ada di  boot  sector  adalah boot  loader.  Boot 

loader yang nantinya dipakai dalam sistem ini adalah lilo.

3. User memilih sistem yang akan diboot

4. Boot  loader  akan  mencari  kernel  yang  ditunjuk.  Kernel  melakukan 

inisialisasi  dan  pendeteksian  hardware  serta  meload  modul  yang 

diperlukan. Akhir inisialiasi kernel, sistem akan menjalankan proses init. 

Init  merupakan  program  yang  dijalankan  pertama  kali  setelah  kernel 

berhasil diload kedalam memori.

5. Init  menjalankan  skrip-skrip  inisialisasi    berupa  koneksi  jaringan, 

mounting  filesystem,  menjalankan  service/deamon  dan pada akhirnya 

menampilkan  menu login. Jika sistem secara default dijalankan di modus 

5, maka  otomatis sistem akan menjalankan Login manager berbasis GUI.

6. Setelah menjalankan  Login  manager,  proses booting  selesai  dan user 

tinggal  memasukan  username,  password  dan  memilih  lingkungan 

windowmanger atau desktop yang akan dipakainya. 
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3.5 Rancangan Proses Shutdown

Gambar 3.3 Diagram Proses Shutdown  

Penjelasan proses shutdown adalah sebagai berikut:

1. User menjalankan perintah shutdown atau halt.

2. Sistem  mengeksekusi  file  script  shutdown  yang  ada  di  direktori 

/etc/rc.d/rc6.d/.

3. Aplikasi dan service yang masing berjalan di belakang layar, diantaranya 

adalah service SSH, NFS client dan gpm dimatikan.
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4. Sistem melakukan umounting filesystem yang ada, umount bisa diartikan 

memutus atau melepas partisi  yang tadinya diikat dan diakes.

5. Sistem mengirim semua proses ke TERM  signal dan semua proses yang 

masih berjalan akan dimatikan.

6. Sistem mati .

3.6 Rancangan  Feature kernel 

ETIX  dirancang  untuk  lingkungan  dekstop  yang  ringan  dan  sebagai 

lingkungan belajar pemrograman Java. Oleh karenanya, Kernel yang ada perlu 

dikonfigurasi ulang agar nantinya tidak memberatkan sistem karena Ada ratusan 

feature  yang ada dialam kernel. Karena banyaknya  feature kernel maka hanya 

beberapa feature utama saja yang  akan dijelaskan.

3.6.1 Dukungan  Filesystem

Filesystem utama yang didukung oleh sistem ini adalah FAT16 , NTFS, 

FAT32,  Ext2,  Ext3,  Reiserfs,  ISOFS,  usbfs,  squashfs,  aufs  dan  beberapa 

fileystem  lainnya.  Umumnya  filesystem  ini  dikompilasi  sebagai  modul  kernel 

dengan maksud agar ukuran kernel tidak terlalu besar.

3.6.2 Dukungan Hardware

Karena  sistem  ini  nantinya  berjalan  pada  PC  intel  x86  maka  banyak 

feature yang harus dibuang dari kernel diantaranya adalah dukungan terhadap 

RAID,  bluetooth,  infrared,  dukungan untuk layanan jaringan tingkat  lanjut  dan 
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security tingkat lanjut. Selain itu, dukungan terhadap printer, video, dan chipshet 

yang jarang  ada dipasaran juga tidak diikutertakan.  Hal  ini  dilakukan   untuk 

menjaga  performa  sistem secara  keseluruhan  dan  demi  penghematan  ruang 

penyimpan.

3.6.3 Dukungan Format Eksekusi File 

Dukungan file yang bisa dieksekusi di Linux adalah ELF dan a.out. ELF 

merupakan format file yang bisa dieksekusi di Linux. 

3.7 Keamanan Sistem 

Aspek  keamanan  merupakan  aspek  yang  sekarang  ini  cukup 

diperhatikan.  Oleh  karena  itu,  sistem  yang  akan  dibangun  ini  juga 

memperhatikan masalah keamanan dalam perancangannya.

Beberapa program yang nantinya dijadikan tool atau software pendukung 

keamanan yaitu:

sudo

Sudo merupakan software yang dipakai untuk menjalankan satu perintah 

dengan  permisi  sebagai  root.  Dengan   metode  seperti  ini,  user  tidak  perlu 

menjadi  root  untuk  menjalankan  aplikasi,  tool  atau  mensetting  sistem  yang 

membutuhkan hak akses root.
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shadows

Shadows  adalah  metode  yang  dipakai  untuk  mengenkripsi  password. 

Dengan langkah ini,  setiap password user yang ada didalam sistem dienkrips 

sehingga  tidak  bisa  dibaca  atau  di  crack.  Seandainya  bisapun   memerlukan 

waktu yang lama.

vlock dan xlock

Vlock dipakai  untuk mengunci semua virtual  konsole sedangkan  xlock 

dipakai  untuk  mengunci  dekstop  ketika  untuk  sementara  waktu  sistem  tidak 

digunakan  atau   ditinggal  oleh  user.  Vlock  dan  xlock  berfungsi  untuk 

mengamankan  lingkungan  kerja  dari  tangan  jahil  yang  tidak  berhak 

mengakesnya.

SSL dan SSH 

SSL adalah library  yang dipakai  untuk mengamankan komunikasi  atau 

transaksi  lewat jaringan internet. Dengan SSL, maka koneksi internet ataupun 

aplikasi yang membutuhkan keamanan, bisa memanfaatkan library ini. Software 

yang umumnya menggunakan SSL adalah browser dan mail client.

SSH adalah client dan  server yang dipakai untuk login ke komputer lain 

lewat koneksi yang aman. SSH lebih aman dari pada telnet karena printah yang 

dikirimkan ke server beserta jawabannya dienkripsi.

3.8 Multimedia
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Walaupun  Sistem  ini  dirancang  untuk  belajar  pemrograman,  namun 

sistem ini  tidak melupakan multimedia didalamnnya.  Secara explisit  sistem ini 

belum mendukung video dengan format apapun. File multimedia yang didukung 

sistem ini masih sebatas wav dan mp3.

Sistem ini  nantinya akan menggunakan ALSA (Advanced Linux Sound 

Arcitecture).  ALSA merupakan sistem sound  yang  menggantikan  OSS(  Open 

Sound System)  yang sudah jarang dipakai  di Linux. 

3.9 Lingkungan Jaringan

Sistem  ini  dirancang  untuk  terkoneksi  jaringan  melalui  koneksi  kabel 

dengan menggunakan DHCP. Sistem ini hanya menggunakan DHCP client untuk 

mendapatkan IP dari server DHCP. Namun karena luasnya hardware jaringan 

yang ada, maka tidak semua PC  berhasil menggunakan metode ini. Syarat agar 

sistem ini mendapatkan IP  dari server  ada 2

1. Ada server DHCP di jaringan tersebut.

2. Ethernet card di dalam sistem tersebut terdeteksi.

Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka sistem gagal terkoneksi 

kedalam jaringan.

3.10 Lingkungan Pengembangan

Sistem ini  ditujukan untuk lingkungan belajar  Java.Tool pengembangan 

utama  yang nantinya akan disertakan kedalam sistem adalah   C/C++ dan  Java. 
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3.11 Aplikasi  Pendukung 

1. Jext,  teks editor yang dibuat dengan bahasa Java.

2. BlueJ,  software  yang dipakai  untuk proses perancangan kelas dengan 

Java.

3. NetBeans adalah IDE yang bisa dipakai  untuk membuat aplikasi  Java. 

NetBeans bisa dipakai untuk membuat aplikasi profesional, bukan hanya 

sekadar lingkungan belajar.

3.12 Rancangan Deamon/Service 

Deamon adalah software  yang  berjalan  dibelakang layar  dan bertugas 

untuk  menangani  layanan  tertentu.  Berikut  ini  adalah  deamon  yang  akan 

disertakan.

1. klog deamon

Dipakai untuk  menangkap log yang dihasilkan oleh kernel.

2. syslog deamon

Dipakai untuk menangkap log yang dihasilkan oleh sistem.

3. NFS client deamon

Dipakai  untuk meakses network filesystem.

4. SSH server deamon

Dipakai  untuk melukan login secara remote kedalam sistem.

5. dhcpclient deamon

Dipakai untuk mendapatkan IP addres lewat jaringan.
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Hal-hal yang Dibutuhkan

ETIX  dibangun  diatas  distro  Slackware  Linux  12  dengan  komputer 

AMD64 dan RAM 1 GB serta Harddisk  80 GB. Untuk membangun ETIX, ada 

software  dan  beberapa  konfigurasi  yang  diperlukan  seperti  development  

package. Paket  software  yang  diperlukan  adalah  GCC,  autoconf,  automake, 

header  kernel  dan  source  kernel.  Semua  ini  diperlukan  karena  ETIX 

diimplementasikan dari awal, oleh karena itu paket diatas wajib ada.

4.2 Tahap Implementasi  Secara Umum 

Berikut  ini  adalah  penjelasan  tahap  tahap   impelementasi  dari  ETIX 

secara Umum.

             4.2.1 Proses Kompilasi Paket 

Kompilasi adalah proses mengubah source code menjadi file binner yang 

nantinya bisa dieksekusi oleh mesin  komputer. Tahap kompilasi  secara umum 

dibagi menjadi 3, yaitu:

Konfigurasi Lingkungan

Proses ini  dilakukan dengan cara memanggil  script  ./configure untuk 

mengecek apakah library atau aplikasi lain yang diperlukan saat kompilasi ada.
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Kompilasi 

Perintah yang dipakai adalah make. Pada Proses ini  setiap file source 

yang  ada  didalam  paket  tersebut  dikompilasi.  Kompilasi  ini  diatur  dan 

dikendalikan oleh Makefile.

Instalasi

Instalasi adalah proses memindah file  binary dan juga dokumentasi (jika 

ada) ke sistem  yang baru. Umumnya, proses ini cukup dilakukan dengan cara 

memanggil  perintah make install.  Daftar paket yang di install  di sisem ini 

bisa dilihat di lampiran B  dan di CD source.

            4.2.2 Sistem Sementara 

Sistem sementara   adalah  lingkungan  yang  dibuat  dipartisi  baru  yang 

berisi sekumpulan  tool  dasar untuk membangun base system. Beberapa paket 

dasar dari sistem sementara  adalah Coreutils, Binutils, GCC dan GlibC..

Mengapa  tidak memakai  binutils,  GCC dan glibc  yang  sudah terinstall 

sistem yang sedang berjalan (Slackware) ? Alasan utama adalah menghindari 

dependensi  saat  kompilasi  atau linking  library dengan  aplikasi.  Dengan 

membangun sistem sementara maka kemungkinan diatas bisa dihilangkan.

            4.2.3 Base Sistem 

Base  sistem  adalah  sekumpulan  paket-paket  dasar  dalam  konfigurasi 

minimal  dimana  sistem  sudah  bisa  dipakai  dan  dijalankan.  Base  sistem  ini 
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diletakan di partisi yang berbeda dengan partisi host. Base sistem adalah sistem 

dasar yang nantinya menjadi dasar dari kompilasi software selanjutnya. Sampai 

tahap  ini,  temporary  sistem  sudah  tidak  diperlukan  lagi  dikarenakan  untuk 

kompilasi selanjutnya dilakukan di base sistem, tidak lagi di sistem operasi host 

Slackware.

            4.2.4 XWindow

Xwindow  mempunyai  2  versi  release,  versi  modular  dan  non 

modular,Implementasi dari XWindow di sistem ini menggunakan Xorg versi 6.9 

non modular. Xwindow adalah framework dasar agar aplikasi GUI dan  deskop 

bisa berjalan diatasnya.

           4.2.5 Login Manager dan  Desktop

ETIX menggunakan SLiM sebagai login managernya dan Windowmaker 

serta EDE sebagai desktopnya.

           4.2.6     Konfigurasi Sistem

Konfigurasi  sistem  di  Linux  umumnya  di  simpan  dalam  file  teks  di 

direktrori  /etc,  ETIX  pun  demikian.  Karena  ETIX  dirancang  sesederhana 

mungkin maka perubahan konfigurasi di ETIX dilakukan dengan cara mengedit 

filenya secara langsung dengan editor teks.
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            4.2.7 Pembuatan Live CD

Agar ETIX bisa dipakai dalam mode live,  dalam proses pembuatannya, 

ETIX  menggunakan  teknologi  dan  tool  dari  website  http://www.linux-live.org. 

Untuk membuat ETIX menjadi sebuah sistem yang live, kernel  harus  dipatch 

menggunakan  SquashFS  dan  aufs.  Hal  ini  dilakukan  karena  kedua  modul 

tersebut sampai  saat ini bukan bagian resmi  didalam kernel Linux.

Langkah pembuatan Live CD

1. Salin  file Linux live script kedalam direktori /tmp.

2. Edit file .config6  yang ada untuk mengatur modules tambahan yang 

kan di muat dan dit file isoLinux.cfg untuk menentukan tampilan dan 

menu awal pada boot manager 

3. Kompilasi SquashFS dan auFS sebagai modul kernel.

4. Buat tool mksquasfs dan unsquasfs ,kedua tool ini dipakai saat proses 

pembuatan Live CD dan pada saat sistem digunakan.

5. Jalankan script .build untuk mengkompress struktur direktori.

6. Jalankan make_iso.sh untuk membuat file ISO dari CD tersebut

7. Bakar ISO kedalam media CD-ROM  atau testing dulu dengan Qemu.

Struktur direktori dan file didalam Live CD

6 File .config disini bukan file .config kernel Linux,namun fileconfig bawaan dari Linux-
live script untuk membuat file *.lzm dan membuat ISO Live CD.
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Berikut ini adalah daftar file dan direktori yang ada didalam Live CD hasil 

dari pembuatan file ISO. Isi dari  masing-masing file dan direktori bisa dilihat di 

Live CD.

FEATURE  

File text yang berisi Feature dari ETIX Live CD.

INSTALL.ETIX

Berisi penjelasan tentang installasi ETIX ke media USB  flashdisk. 

LICENSE

 Berisi  teks  lisensi  GPL  (General  Public  Licence).  ETIX  dilisensikan 

dengan Lisensi GNU GPL atau singkatnya GPL. 

README.ETIX

Berisi file README untuk distro ETIX. File ini berisi penjelasan singkata 

tentang live CD tersebut. 

direktori boot

Folder  ini  berisi  file-file yang dibutuhkan saat proses booting,  terutama 

kernel.

 ETIX-NetBeans-ed-01

Berisi  file-file  kompresi  dengan  format  lzm.  Lzm  adalah  format  yang 

dipakai oleh squashFS. 
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4.3 Konfigurasi Kernel 

Hal  pertama  yang  akan  dijelaskan  dalam  pembahasan  ini  adalah 

konfigurasi  kernel.  Konfigurasi  ini  menentukan  feature  yang  nantinya  akan 

ditanam dalam kernel. 

File  yang dipakaiuntuk  menyimpan konfigurasi   bernama  .config  yang 

didalamnya  berisi  konfigurasi  kernel  dan  menentukan  apakah  komponen  dari 

kernel  akan  dikompilasi  langsung  kedalam kernel,  dikompilasi  sebagai  modul 

kernel  atau  tidak  diikut  sertakan  dalam  kompilasi.  Karena  panjangnya  file 

konfigurasi kernel ini,  maka pembahasan disini hanya membahas hal-hal yang 

sekiranya bersesuaian dengan penelitian ini.

Berikut  ini  adalah  potongan  file  .config pada  bagian  konfigurasi 

filesystem yang nanti didukung kernel

#
# File systems
#
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_EXT2_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set

Potongan  konfigurasi  diatas  digunakan untuk menentukan  filesystem 

apa yang  nantinya  dimasukan   ke  dalam kernel.  Jika  didepan  baris  terdapat 

52



tanda  pagar  artinya  feature  atau  dukungan  untuk  item   tersebut  tidak  ikut 

disertakan.  Sedangkan  jika  bertanda  Y,  artinya  feature  tersebut  disertakan 

kedalam sistem dan jika bertanda m artinya feature tersebut akan dikompilasi 

sebagai  modul  kernel.  Alasan  sebagian  dari  feature  tersebut  dijadikan  modul 

kernel bertujuan untuk mengurangi besarnya ukuran kernel itu sendiri.

4.4 Penjelasan File Script Sistem 

Selain  konfigurasi  filesystem,  kernel  juga  menyertakan  semua  driver 

hardware yang sudah didukung kernel.Ada bererapa hardware yang yang tidak 

didukung secara eksplisit dalam sistem ini diantaranya blootooth, infrared, video 

hardware dan feature lanjutan dari jaringan.

Untuk lebih jelasnya bisa melihat file .config di /boot/ETIX8/.config 

didalam Live CD ETIX. Cara lain untuk melihat file .config adalah dengan cara 

menjalankan Live CD tersebut lalu gunakan perintah zcat /proc/config.gz 

4.4.1 Inittab 

Inittab adalah file utama yang dibaca oleh program init untuk menentukan 

proses booting dan deamon apa saja yang nantinya akan dijalankan.Berikut ini 

adalah potongan  isi file /etc/inittab

# Begin /etc/inittab
id:5:initdefault:

Baris  diatas  menjelaskan  bahwa  runlevel  default  sistem  ini  adalah 

runlevel 5 dimana XWindow dengan SLiM login manager akan ditampilkan saat 
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proses booting selesai.

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
l1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

Jika  sistem  macet  ,  bisa  mekakai  tombol  CTRL  +ALT  +DEL  untuk 

merestart sistem.

su:S016:once:/sbin/sulogin
1:2345:respawn:/sbin/agetty tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty tty6 9600

Baris  diatas  digunakan  menghidupkan  6  virtual  terminal  saat  sistem 

berjalan baik pada runlevel 2, 3, 4 ataupun lima. Untuk berpindah antar virtual 

terminal  bisa menggunakan  [CTRL] +[ALT]+[F<n>]  dimana n adalah tombol 1 

-6.

#run Xdm as separate process
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x:5:respawn:/usr/bin/slim
#x:5:respawn:/usr/bin/X11/xdm

Baris diatas menjelaskan bahwa jika runlevel sistem adalah 5, maka user 

akan menjalankan SLiM login manager. Dalam baris tersebut juga terdapat kata 

respawn yang  berarti  program  akan  dijalankan  kembali  jika  program  login 

manager itu mati, crash atau karena sebab lainnya berhenti berjalan.

4.4.2 Script  Runlevel

Dalam  proses pergantian runlevel ada berbagai macam script yang harus 

dijalankan. File inittab adalah script awal untuk memanggil script lainnya. Script-

script  booting  dan  perpindahan  runlevel  ada   didalam  direktori 

/etc/rc.d/init.d dimana script script ini nantinya akan dipanggil sesuai pada 

runlevel lain dengan cara membuat symbolic links kedalam file di dalam  direktori 

ini.

Berikut ini adalah daftar file script yang ada di direktori /etc/rc.d/ init.d/

No File Penjelasan 
1 alsa Script untuk mensetting sound sistem Linux
2 console Pengaturan keyboard dan font di layar monitor
3 gpm Script untuk mengidupkan feature mouse di konsole Linux 
4 modules Script untuk meload module kernel kedalam memori
5 netfs Script untuk memounting network file sistem, jika ada 
6 rc Script yang mengatur runlevel pada sistem
7 setclock Script untuk mengatur jam sistem
8 sysctl Script untuk mengatur parameter kernel waktu login 
9 udev Pengaturan file device di direktori /dev
10 checkfs Mengecek error pada file sistem Ext2, Ext3 dan reiserfs
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11 consolelog Mengeset kernel log level  
12 halt Script untuk menshutdown sistem 
13 mouNTFS Script untuk menemount filesystem 
14 network File script untuk mensetting jaringan
15 reboot File script untuk merestart sistem 
16 sshd File script untuk menjalankan/menghentikan server SSH 
17 sysklogd File script untuk menjalankan syslog deamon
18 udev_retry Konfigurasi udev
19 cleaNFS Script untuk membersihkan isi dari direktori /tmp
20 functions Menjalankan fungsi-fungsi runlevel
21 localnet Mengeset Loopback device
22 mountkerNFS Melakukan mounting /proc dan sysfs
23  random Script untuk menghasilkanf bilangan random
24 sendsignals Signal untuk mematikan semua proses
25 swap Script untuk mensetting swap di Linux
26 template Template untuk melakukan start/stop service

  Tabel 4.1  File Script di Direktori /etc/rc.d/init.d/

Berikut  ini  adalah  tabel  script  yang  dipanggil  untuk  masing  masing 

runlevel dengan penjelasan singkat  tentang skrip file tersebut.  Huruf S diawal 

script menunjukan bahwa script tersebut dijalankan pada runlevel bersangkutan 

sedangkan Huruf K diawal script menunjukan bahwa script mematikan service di 

runlevel yang bersangkutan.

Runlevel 0 (shutdown)

letak direktori:/etc/rc.d/rc0.d 

No File Penjelasan 
1 K10gpm   Symbolic link ke /etc/init.d/gpm
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2 K35alsa    Symbolic link ke /etc/init.d/ALSA
3 K47netfs    Symbolic link ke /etc/init.d/netfs
4 K90sysklogd Symbolic link ke /etc/init.d/sysklog
5 S70mouNTFS  Symbolic link ke /etc/init.d/mouNTFS
6 S90localnet Symbolic link ke /etc/init.d/localnet
7 K30sshd  Symbolic link ke /etc/init.d/sshd
8 K45random  Symbolic link ke /etc/init.d/random
9 K80network  Symbolic link ke /etc/init.d/network 
10 S60sendsignals Symbolic link ke /etc/init.d/sendignal
11 S80swap     Symbolic link ke /etc/init.d/swap
12 S99halt Symbolic link ke /etc/init.d/halt 

 Tabel 4.2  Script yang Dijalankan Pada Runlevel 0 (shutdown)

runlevel 1

letak direktori:/etc/rc.d/rc0.d 

No File Penjelasan 
1 K10gpm   Symbolic link ke /etc/init.d/gpm
2 K35alsa    Symbolic link ke /etc/init.d/alsa
3 K47netfs    Symbolic link ke /etc/init.d/netfs
4 K90sysklogd Symbolic link ke /etc/init.d/sysklogd
5 K30sshd  Symbolic link ke /etc/init.d/sshd
6 K45random  Symbolic link ke /etc/init.d/random
7 K80network  Symbolic link ke /etc/init.d/network

 Tabel 4.3 Script yang Dijalankan Pada Runlevel 1

Runlevel  2

letak direktori:/etc/rc.d/rc2.d 

57



No File Penjelasan 
1 K10gpm   Symbolic link ke /etc/init.d/gpm
3 K47netfs    Symbolic link ke /etc/init.d/netfs
4 K90sysklogd Symbolic link ke /etc/init.d/sysklogd
5 S70mountfs   Symbolic link ke /etc/init.d/mountfs
6 K30sshd  Symbolic link ke /etc/init.d/sshd
7 K45random  Symbolic link ke /etc/init.d/random
8 K80network  Symbolic link ke /etc/init.d/network

Tabel 4.4  Script yang Dijalankan pada Runlevel 2 

Runlevel  3, 4  dan 5 

letak direktori: /etc/rc.d/{rc3.d,rc4.d,rc5.d}

No File Penjelasan 
1 K10gpm   Symbolic link ke /etc/init.d/gpm
2 K47netfs    Symbolic link ke /etc/init.d/netfs
3 K90sysklogd Symbolic link ke /etc/init.d/sysklogd
4 K30sshd  Symbolic link ke /etc/init.d/sshd
5 K45random  Symbolic link ke /etc/init.d/random
6 K80network  Symbolic link ke /etc/init.d/network 

 

Tabel 4.5 script yang dijalankan pada Runlevel 3, 4, 5

runlevel 6

letak direktori:/etc/rc.d/rc6.d 

No File Penjelasan 
1 K10gpm   Symbolic link ke /etc/init.d/gpm
2 K35alsa    Symbolic link ke /etc/init.d/alsa
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3 K47netfs    Symbolic link ke /etc/init.d/netfs
4 K90sysklogd Symbolic link ke /etc/init.d/sysklogd
5 S70mouNTFS  Symbolic link ke /etc/init.d/mouNTFS
6 S90localnet Symbolic link ke /etc/init.d/localnet
7 K30sshd  Symbolic link ke /etc/init.d/sshd
8 K45random  Symbolic link ke /etc/init.d/random
9 K80network  Symbolic link ke /etc/init.d/network 
10 S60sendsignals Symbolic link ke /etc/init.d/sendsignals
11 S80swap     Symbolic link ke /etc/init.d/swap
12 S99reboot Symbolic link ke /etc/init.d/reboot
 

Tabel 4.6  Script yang Dijalankan Pada Runlevel 6 (Restart)

4.5 File Konfigurasi Global

Berikut ini adalah filekonfigurasi global yang ada pada sistem ini.semua 

file konfigurasi global sistem diletakan didalam  direktori /etc.

4.5.1 konfigurasi Xwindow Sistem 

Konfigurasi  utama  Xwindow  ada  di  file  /etc/X11/xorg.conf. 

xorg.conf  adalah  file  konfigurasi  utama  untuk  Xwindow  sistem  di  Linux. 

Xwindow  nantinya  menjadi  dasar  untuk  windowmanager  atau  desktop  serta 

aplikasi GUI yang berjalan diatasnya. Berikut ini adalah isi dari file konfigurasi 

beserta penjelasannya.

Section "ServerLayout"
        Identifier     "X.org Configured"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
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Section "Files"
        RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
#       FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
        ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection

Section file digunakan untuk menentukan file-file font dan file modul yang 

dibutuhkan oleh Xserver.

Section "Module"
        Load  "dbe"
        Load  "record"
        Load  "extmod"
        Load  "dri"
        Load  "xtrap"
        Load  "glx"
        Load  "type1"
        Load  "freetype"
EndSection

Section  module mementukan modul Xwindow  apa  yang nantinya akan 

diload secara default saat Xserver di jalankan

Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "auto"
        Option      "Device" "/dev/mouse"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section  input  device untuk mengatur keybard  dan mouse yang ada di 
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sistem.  Karena  sistem  ini  diharapkan  akan  bekerja  di  berbagai  konfigurasi 

komputer yang berbeda maka protokol yang dipilih disini adalah auto.

Section "Monitor"
        #DisplaySize      340   270     # mm
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "GSM"
        ModelName    ""
 ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
        HorizSync    30.0 - 50.0
        VertRefresh  40.0 - 70.0
        Option      "DPMS"
EndSection

Section monitor, bagian ini menentukan horizontal sync 30-50 dan vertical 

refresh monitor 40-70. Konfigurasi ini juga merupakan konfigurasi default dimana 

monitor pada umumnya berjalan normal  pada  konfigurasi diatas.

Section "Device"
               Identifier  "Card0"
               Driver      "vesa"

Menentukan jenis  kartu grafis yang dipakai  oleh sistem. Luasnya kartu 

grafis  yang  tersedia  bisa  membuat  sistem tidak  bisa  dijalankan  pada  modus 

grafis. Oleh karena itu untuk VGA card pun menggunakan  driver generic  yaitu 

vesa. Kekurangan dari vesa  tidak bisa memanfaatkan feature bawaan dari kartu 

grafis generasi baru.

Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     1
        EndSubSection
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        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     4
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     8
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     15
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection

SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
                                       

Bagian ini menjelaskan konfigurasi resolusi dan kedalaman warna yang 

bisa  ditampilkan.  Kedalaman  warna  pada  sistem  ini  maximal  adalah  24  bit. 

Walaupun  sebenarnya  ada  monitor  yang  mempunyai  kemampuan  diatas  itu, 

namun konfigurasi disini dibatasi sampai kedalam 24 bit  agar sistem ini cukup 

aman dipakai pada konfigurasi dan kemampuan monitor yang berbeda-beda.

4.5.2 File Konfigurasi Slim login manager 

File  konfigurasi  ini  digunakan  oleh  SLiM  login  manager.  Untuk 

memperpendek pembahasan sebagian besar komentar pada file ini dihilangkan.

# Path, X server and arguments (if needed)
# Note: -xauth $authfile is automatically appended
default_path        ./:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
default_xserver     /usr/X11R6/bin/X
#xserver_arguments   -dpi 75

Letak path default untuk Xserver dan file file lain yang dibutuhkan saat 
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menjalankan mode GUI

# Commands for halt, login, etc.
halt_cmd            /sbin/shutdown -h now
reboot_cmd          /sbin/shutdown -r now
console_cmd         /usr/X11R6/bin/xterm -C -fg white -bg black 
+sb -T "Console login" -e /bin/sh -c "/bin/cat /etc/issue; exec 
/bin/login"
#suspend_cmd        /usr/sbin/suspend

Perintah diatas digunakan  untuk me-reboot dan men-shutdown sistem 

# Full path to the xauth binary
xauth_path         /usr/X11R6/bin/xauth 

# Xauth file for server
authfile           /var/run/SLiM.auth

# login_cmd         exec /bin/sh - ~/.xinitrc %session
login_cmd           exec /bin/bash -login ~/.xinitrc %session
# Start in daemon mode. Valid values: yes | no
# Note that this can overridden by the command line
# option "-d"
 daemon no

SLiM  login manager tidak dijalankan sebagai deamon, namun dijalankan 

sebagai aplikasi biasa.

sessions            wmaker,startede

Sistem  ini  menyediakan  dua  windowmanager  yang  berbeda,  yang 

pertama WindowMaker dan yang kedua adalah EDE.

# welcome message. Available variables: %host, %domain
welcome_msg         Welcome to %host
# shutdown / reboot messages
shutdown_msg       The sistem is halting...
reboot_msg         The sistem is rebooting...

Pesan yang nantinya muncul saat sistem direboot ataupun dishutdown.

# randomly choose from
current_theme       lake 

63



Konfigurasi untuk theme SLiM yang dipakai disini adalah lake

# Lock file
lockfile            /var/run/SLiM.lock

# Log file
logfile             /var/log/SLiM.log

Kode diatas menentukan letak dimana file lock dan log nantinya disimpan.

4.5.3 File Konfigurasi Lainnya 

File konfigurasi  lainnya yang  terletak didalam direktori  /etc  bisa dilihat 

ditabel dibawah ini

No file/folder Penjelasan 
1 passwd Berisi daftar user yang ada di sistem
2 shadows File yang berisi password user yang tleh di enkripsi 
3 dircolor File yang menentukan pewarnaan pada saat menampilkan 

direktori listing
4 sudoers File yang mengatur penggunaan perintah sudo 
5 services File berisi nama service dan port yang digunakan
6 Profile    Berisi konfigurasi sistem dan path global untuk user
7 Bashrc File konfigurasi untuk bash shell
8 dhcpc.conf File konfigurasi untuk mendapatkan IP dari DHCP server. 
9 Shells Berisi daftar shell yang ada di sistem
10 ld.so.conf File konfigurasi untuk letak file library
11 Skel Folder  yang  berisi  folder  atau  file  default  yang  diletakan 

dalam direktori user baru
12 Sysconfig Folder yang berisi file konfigurasi hardware
13 Fonts Folder yang berisi konfigurasi font 
14 man_db.conf Konfigurasi untuk manual page di sistem Linux 
15 mke2fs.conf Konfigurasi untuk filesystem Ext2 dan Ext3
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Tabel 4.7 File konfigurasi lain di direktori /etc 

4.6  File konfigurasi Lokal

File konfigurasi lokal adalah file konfigurasi yang ada di direktori masing- 

masing home.

Berikut  ini  adalah  daftar  file  konfigurasi  yang  terletak  pada  $HOME 

direktori  masing-masing  beserta  penjelasan  seperlunya.  Umumnya  file 

konfigurasi di Linux menggunakan pola .<namaprogram>.

No File/folder Penjelasan 
1 .Xauthority File konfigurasi Xwindow
2 .BlueJ  Folder konfigurasi BlueJ (OOP software)
3 .GTKrc File konfigurasi GTK 
4 .netbeans Folder konfigurasi netBeans Java IDE 
5 .xinitrc File konfigurasi Xwindow
6 .JCDSee.cfg File konfigurasi JCDsee (picture viewer)
7 .axyftp Folder konfigurasi axyftp (ftp client)
8 .Java Folder konfigurasi Java
9 .pinerc File konfigurasi pine mail client 

10 .dillo Folder konfigurasi dillo web browser
11 .EDE Folder konfigurasi Desktop Ede
12 .jedit Folder konfigurasi Jedit editor Java
13 .siag Folder konfigurasi siag Office (office suite)
14 GNUstep Folder Konfigurasi WindowMaker
15 .viminfo File konfigurasi vim Editor
16 .Jext Folder konfigurasi Jext Text editor
17 .freemind Folder konfigurasi Freemind 
18 .bash_history File history dari bash shell
19 .Jfilerunner Folder konfigurasi JfileRunner (Filemanager)
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20 .XMMS  Folder konfigurasi Xmms (mp3 player)
21 .Xdefaults File konfigurasi Xwindow
 

Tabel 4.8  File Konfigurasi di $HOME Direktori 

Dari  file diatas ada  file yang perlu dijelaskan adalah   xinitrc yang 

dipakai  untuk  menentukan  sesi default.  Apakah  user  akan memakai  Desktop 

EDE atau akan memakai Windowmaker.

4.6.1 xinitrc

# the following variable defines the session which is started if 
#the user
# doesn't explicitely select a session
DEFAULT_SESSION=startede

case $1 in
#xfce4)
#       exec startxfce4
#       ;;
#icewm)
#       icewmbg &
#       icewmtray &
#       exec icewm
#       ;;
wmaker)
        exec wmaker
        ;;
edewm)
        exec startede
        ;;
*)
        exec $DEFAULT_SESSION
        ;;
esac

Secara  default,  user  akan masuk kedalam EDE desktop,  jika  ternyata 

user memilih wmaker maka user akan masuk kedalam Windowmaker.
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4.7 Hasil Pengujian 

Sistem  ini  sudah  diuji  dibeberapa  komputer,  namun  pengujian  utama 

dilakukan  di  komputer  pengembangan.  Komputer  pengembangan  adalah 

komputer dimana sistem ini dibuat.

Untuk menguji sistem ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Mensetting komputer agar boot dari media CD-ROM 

2. Setelah proses booting selesai, pengguna bisa login kedalam sistem 

dengan username: etix  dan password: stmikakakom

Berikut ini adalah tampilan login dari Sistem ini: 
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Gambar  4.1 Tampilan Login Screen Pada Sistem ETIX Linux 

Jika user berhasil login kedalam sistem,maka user secara default akan 

masuk kedalam desktop EDE dengan tampilan sebagai berikut:
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Gambar 4.2 Tampilan Desktop EDE di ETIX Linux 

Pada Gambar 4.2 terlihat desktop EDE dengan Aplikasi Jext editor yang 

sedang berjalan. Informasi lebih lanjut tentang penggunaan dan aplikasi apa saja 

yang ada didalam sistem bisa dibaca di Lampiran C.
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BAB V 

PENUTUP

5.1 Kesimpulan 
ETIX adalah distribusi Linux yang bisa dipakai untuk mengenalkan Linux 

dan  pemrograman  Java  dilingkungan  yang  free,  dimana  pengguna  bisa 

mendapatkan software ini secara free juga. Berikut ini adalah kesimpulan  yang 

bisa diambil dari sistem Ini:

1. ETIX adalah distro yang free yang dijalankan pada Live CD  yang  bisa 

menjadi  solusi  atau  minimal  alternatif   yang  legal  dari  sistem operasi 

ataupun aplikasi illegal yang sekarang banyak dipakai.

2. Distribusi  Linux  ETIX  dipakai  untuk  mengenalkan  pemrograman  Java 

dengan tool pendukung Jext, BlueJ dan NetBeans..

3. ETIX menggunakan desktop dan aplikasi yang ringan, diharapkan dengan 

ini  ETIX bisa dipakai  di komputer sekelas Pentium II   atau Pentium III 

dengan RAM  256 MB. 

5.2  Saran
ETIX bukanlah sistem yang sempurna, masih banyak  kekurangan yang 

untuk kedepannya harus terus diperbaiki dan disempurnakan. Berikut ini adalah 

daftar saran  yang akan menjadi arahan untuk pengembangan  selanjutnya .

1. Menambahkan  paket  Java  EE  dan  Java  ME,  jika  lisensinya 

memungkinkan,  sehingga  mampu  untuk  digunakan  dalam  pembuatan 
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aplikasi mobile ataupun aplikasi server.

2. Meningkatkan dukungan audio. Walapun audio bisa dideteksi di komputer 

pengembangan,  namun  karena  luasnya   hardware  yang  ada,  kadang 

ETIX mengalami masalah pada audio, terutama pada mixer.

3. Menambahkan  dukungan   video,  saat  ini  ETIX  belum  bisa   memutar 

format   video,  diharapkan  di  versi  selanjutnya  dukungan  video  bisa 

ditambahkan.

4. Membuat tool administrasi sistem yang terintegrasi untuk memudahkan 

pengaturan sistem secara keseluruhan.

5. Implementasi  software  instalasi ke Hardisk.ETIX saat ini berjalan dalam 

mode live dimana file atau konfigurasi  yang dibuat/dimodifikasi pengguna 

akan hilang  saat  komputer  di  restart.  Diharapkan  dengan  adanya  tool 

instalasi ke hardisk, ETIX bisa bekerja lebih optimal dan lebih mudah di 

modifikasi oleh pengguna.

6. Implementasi   manajemen  paket.  ETIX  saat  ini  belum  dilengkapi 

manajemen paket  bawaan ataupun mengadopsi  manajemen paket  lain 

semisal RPM, deb atau tgz.diharapkan sistem ini mempunyai manajemen 

paket didalamnya untuk memudahkan instalasi software baru.

7. Perluasan dukungan hardware. Saat ini ETIX belum mendukung printer, 

scanner  dan  beberapa  hardware  jenis  lain  sehingga  diharapkan 

kedepannya ETIX bisa mendeteksi hardware yang saat ini belum dikenali.
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LAMPIRAN A

DAFTAR ISTILAH 

Berikut  ini  adalah daftar istilah yang  terdapat di  pembahasan. Definisi 

dan  penjelasan  dari   daftar  istilah  ini  sebagain  besar  diambil  dari   Linux 

dictionary versi 0.16 yang ditulis oleh Bin Nguyen. 

 ALSA

Advanced Linux Sound Architecture, Arsitektur sound sistem di Linux.  

Alsa merupakan pengganti dari OSS (Open Sound System).

boot

Proses untuk meload sistem operasi.

boot manager 

Software yang diinstall  di area Master Boot Record, digunakan untuk  

memilih sistem operasi  yang akan di boot. 

 compiler

Program komputer yang menterjemahkan source code program  menjadi 

file object.

deamon

Program yang berjalan di belakang layar dan mempunyai tugas tertentu, 
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sistem  operasi  lain  meneyebutnya  sebagai  service,  contoh  deamon   

adalah klogd dan sshd.

Dhcp

Dynamic  Host  Configuraton  protocol  adalah  sebuah  protocol  dimana  

sebuah Host/device/node mendapatkan  konfigurasi jaringannya dari   

sebuah DHCP server.

Distribusi 

Sering  disebut  juga  dengan   distro,  adalah  metode  pemaketan  dan  

pendistribusian  kernel Linux dengan berbagai utilities, driver, shell dan 

software aplikasi.Contoh distro adalah slackware.Redhat dan debian 

 EDE 

Equenox desktop enviroment,  Lingkungan Desktop ringan yang dibuat  

dengan pustaka eFLTK.

ELF

Executable  and  Linkable  Format.  Format  file  yang  bisa  dieksekusi  di  

Linux. 

Ext2

Filesystem standar di Linux.
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 Ext3

Filesystem  pengembangan  dari  Ext2  dengan  berbagai  penambahan  

kemampuan seperti journaling File system.

 filesystem

Metode  yang  dipakai  oleh  sistem operasi  untuk  mengelompokan  dan  

mengatur  file.

Free software

 Sofware yang bisa didapatkan,  dipelajari,  digunakan dan disebarkan   

kembali  hasil modifikasinya secara free.

 GCC

GNU  Compiler  collection,  koleksi  compiler  GNU.  kadang  GCC  juga  

diartikan sebagai GNU C compiler.

Glibc

GNU  library  C,  Glibc  mengandung  library  standar  dimana  library  ini  

banyak dipakai oleh program atau aplikasi lain di Linux. 

 GNU
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GNU is  Not  UNIX,  Sistem  operasi  Yang  kompatibel  dengan  UNIX,  

dibangun  oleh  Free  software  foundation  dan  dipelopori  oleh  Richard  

Stalman.

GUI

Graphical User interface, Lingkungan Sistem komputer berbasis Grafik.

 Init

Proses pertama yang dijalankan seteleh kernel berhasil di load kedalam 

memori. 

 inittab

File yang dibaca oleh program init untuk menentukan bagaimana sistem 

dijalankan.

 IsoFS

File system yang dipakai oleh CD-ROM 

interpreter

Sotware yang digunakan untuk menterjemahkan source code program  

baris perbaris.

Java
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Bahasa  pemrograman  yang  dibuat  oleh  SUN  microsystem  dimana  

bahasa ini menghasilkan program yang bisa dijalankan pada sembarang 

mesin dengan syarat mesin tersebut mempunyai Java virtual machine.

Java virtual machine

Mesin  virtual  yang  digunakan  untuk  menterjermahkan  bytecode  dan  

meneksekusinya.

kernel

Bagian  paling  fundamental  dari  sistem  operasi  dimana  tugasnya  

menangani sumber  daya  yang  ada,mengontrol  proses  dan  

mengendalikan input output.

 Library

Sekumpulan  subroutine  dan  fungsi  yang  disimpan  dalam  file  atau  

sekumpulan file dan dipakai oleh software lain saat kompilasi  ataupun  

saat runtime.

LILO

Linux loader, salah satu boot manager di Linux.

Linux

Linux merupakan sistem operasi yang mengimplementasikan spesifikasi 
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POSIX dengan perluasan system V dan BSD. Linux merupakan sistem 

operasi opensource yang paling banyak dipakai saat ini.

Live CD

Sistem yang bisa dijalankan DI media CD-ROM tanpa harus diinstalasi  

ke hardisk.

 Login manager

Software yang mengatur proses login pada sistem.

 Makefile

File yang dibaca oleh program make saat kompilasi software. Makefile  

berisi aturan kompilasi dan proses linking program.

 NTFS

New technology  filesytem. Filesystem default pada Microsoft Windows  

NT. 

 NFS

Network  filesystem,  Filesystem  yang  dibuat  oleh  SUN  Microsystem.  

filesystem  ini  membolehkan   me-mount  filesystem  didalam  jaringan  

seakan akan file/direktori yang dimount berada di sistem lokal.

Open source
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Metode pendistribusian software dimana source code dari  softwarenya  

disertakan  dalam  pendistribusiannya  dan  user  diperbolehkan  untuk  

mendapatkan,  memodifikasi,  menggunakan dan menyebarkan kembali  

hasil  modifikasinya.  Opensource  mirip  dengan   free  software,  namun  

open source lebih fleksibel dan definisi opensource tidak seketat free  

software 

root

Pengguna  dengan previllage tertinggi diLinux, dalam sistem operasi lain 

disebut  juga dengan administrator.

 Paket

File yang berisi source code program, dokumentasi atau file lainnya yang 

didistribusikan lewat internet dengan cara di kompress.

Runlevel

Mode kerja di UNIX dan UNIX-like operating system, runlevel punya tujuh

level dari level 0 – 6.

 Window manager

GUI yang berjalan diatas Xwindow  dan menyediakan windowing system, 

icon, taskbar dan beberapa komponen visual lainnya yang bisa diubah   

oleh user.
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LAMPIRAN B

DAFTAR PAKET SOFWARE

Paket adalah sebuah file  terkompress yang berisi source code, program, 

dokumentasi, file konfigurasi  atau file lain yang dikemas menjadi satu. Berikut ini 

adalah daftar paket inti  yang digunakan untuk menyusun distribusi Linux ETIX 

beserta  penjelasan  singkat  tentang  paket  tersebut.  Paket  inti  adalah  paket 

minimal dimana sistem bisa berjalan. Paket penyusun lain yang tidak terdaftar 

dalam paket ini bisa dilihat di CD Source. Info lebih lanjut tentang paket-paket 

tersebut bisa dilihat di file “README” di masing masing paket yang ada di CD 

Source atau di website resmi paket tersebut.

1. Autoconf-2.61

Paket  ini  berisi  program  yang  memproduksi  shellscript yang  secara 

otomatis mengkonfigurasi source code. Dipakai saat kompilasi paket.

2. Automake-1.10

Paket Automake berisi program untuk menghasilkan Makefiles.

3. Bash-3.2

Paket yang berisi Bourne-Again shell.

4. Berkeley DB-4.5.20

Paket  Berkeley  DB  berisi  program  dan  utilitas  yang  digunakan  oleh 

banyak  aplikasi  lain  unutk  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  fungsi 
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database.

5. Binutils-2.17 

Paket ini berisi linker, assembler dan tool lain yang tugasnya menangani 

file object.

6. Bison-2.3

Paket Bison berisi parser generator.

7. Bzip2-1.0.4

Paket Bzip2 berisi program untuk melakukan kompress dan decompress 

file. File hasil Kompresi dengan menggunakan bzip2 berukuran lebih kecil 

daripada file yang dikompresi menggunakan   gzip.

8. Coreutils-6.9

Paket Coreutlis berisi utilitas untuk menampilkan dan menset sifat  dari 

sistem dasar Linux yang dibangun.

9. DejaGNU-1.4.4

Paket  DejaGNU berisi sebuah Framework untuk pengujian program lain.

10. Diffutils-2.8.1

Paket Diffutils berisi program yang menampilkan perbedaan diantara dua 

file atau direktori.

11. E2fsprogs-1.40.2

Paket yang  berisi utilitas untuk menangani filesystem Ext2. Paket ini juga 

mendukung filesytesm Ext3.

12. Expect-5.43.0

Paket Expect berisi porgram untuk memberi fasilitas dialog pada porgram 
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interaktif lain.

13. File-4.21

Paket File berisi utilitas untuk menentukan tipe dari file atau sekumpulan 

file.

14. Findutils-4.2.31

Paket FindUtils berisi program untuk menemukan  File.

15. Flex-2.5.33

Paket  Flex  berisi  utilitas  untuk  menghasilkan  program  yang  bisa 

menerima pola text tertentu.

16. Gawk-3.1.5

Paket Gawk berisi program -program untuk memanipulasi file teks.

17. Grep-2.5.1a

Paket Grep berisi program untuk mencari kata atau pola kata tertentu 

pada File Teks.

18. Groff-1.18.1.4

Paket Groff berisi program untuk memproses dan memformat Text.

19.  Gzip-1.3.12

Paket Gzip berisi program untuk mengkompress dan mengekstrak file.

20. GCC-4.1.2 

Paket  GCC   berisi  Sekumpulan  Compiler  GNU,  dimana  didalamnya 

termasuk kompiler untuk bahasa C dan C++.

21. Gettext-0.16.1

Paket  Gettext  berisi  utilitas  untuk  internationalization dan  localization.  
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Paket  ini  membolehkan  program  dikompilasi  dengan  NLS(Native 

language Support).

22. Glibc-2.5.1

Paket Glibc berisi  pustaka utama bahasa C. Pustaka ini menyediakan 

fungsi-fungsi  dasar  untuk  pengalokasian  memori,  pencarian  direktori, 

membuka  dan  menutup  file,  membaca  dan  menulis  file,  penanganan 

string ,pencocokan pola, aritmatika dan lain lain.

23. Iana-Etc-2.20

Paket Iana-etc menyediakan data untuk layanan jaringan dan 

protokolnya.

24. Inetutils-1.5

Paket Inetutils berisi program untuk fungsi  fungsi mendasar pada 

jaringan.

25. IPRoute2-2.6.20-070313

Paket IPRoute2 berisi program untuk jaringan berbasis Ipv4 baik untuk 

fungsi dasar ataupun lanjutan.

26. Kbd-1.12

Paket Kbd berisi file key-tabel dan utilitas keyboard.

27. Less-406

Paket Less berisi program untuk menampilkan file teks.

28. Libtool-1.5.24

Paket  Libtool  berisi  pustaka   generic  GNU  untuk  mendukung  script. 

Libtool  membungkus  kompleksitas  dalam  penggunaan  shared  library 
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dengan cara yang konsisten dan antarmuka yang portabel.

29. Linux-2.6.23.8  API Header

Header dari Kernel  Linux yang digunakan oleh Glibc.

30. Linux-2.6.23.8 

Paket kernel Linux, inti dari sistem operasi Linux..

31. M4-1.4.10

Paket M4 bersi sebuah pemroses macro.

32. Make-3.81

Paket Make  berisi program untuk mengkompilasi paket.

33. Man-DB-2.4.4

Paket  Man-DB  berisi  program  untuk  menemukan  dan  menampilkan 

halaman manual.

34. Man-pages-2.63

Paket man-pages berisi lebih dari 3000 halaman dokumentasi manual 

perintah di Linux.

35.  Mktemp-1.5

Paket  Mktemp  berisi  program  yang  digunakan  untuk  membuat  file 

sementara yang aman di shellscript.

36. Module-Init-Tools-3.2.2

Paket  ini  berisi  program-program  untuk  menangani  module  kernel  di 

Linux. Paket ini  dipakai untuk kernel  dengan versi yang sama dengan 

atau lebih tinggi dari versi  2.5.47. 

37. Ncurses-5.6
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Paket  Ncurses  berisi  pustaka  untuk  menangani  karakter  dilayar  yang 

independen terhadap terminal yang dipakai.

38. Patch-2.5.4

Paket patch berisi program untuk memodifikasi atau membuat file dengan 

menggunakan file “patch”  yang umumnya dibuat oleh program diff .

39. Perl-5.8.8

Paket perl berisi Practical Extraction and Report Language.

40. Procps-3.2.7

Paket procps berisi program untuk memonitor proses.

41. Psmisc-22.5

Paket  Psmisc  berisi  program  untuk  menampilkan  informasi  tentang 

proses yang sedang berjalan.

42. Readline-5.2

Paket Readline berisi sekumpulan library yang menawarkan kemampuan 

history dan pengeditan command-line.

43. Sed-4.1.5

Paket sed berisi stream editor.

44. Shadow-4.0.18.1

Paket shadows berisi program untuk menangani password dengan cara 

yang aman.

45. Sysklogd-1.4.1

Paket  sysklogd  berisi  program  yang  menangani  pesan  log  sistem. 

Biasanya log ini didapat dari kernel saat hal-hal yang tidak biasa terjadi.
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46. Sysvinit-2.86

Paket  sysvinit  berisi  program  untuk  mengendalikan  proses  startup,  

running dan shutdown sistem.

47. Tar-1.18

Paket tar berisi sebuah program untuk melakukan pengarsipan file.

48. Tcl-8.4.15

Paket Tcl berisi Tool Command Language.

49. Texinfo-4.9

Paket Textinfo berisi program untuk membaca, menulis dan menkonversi 

halaman info.

50. Udev-113

Paket  udev  berisi  program  untuk  penciptaan  node  device seracara 

dinamis.

51. Util-Linux-2.12r

Paket  Util-Linux  berisi  sekumpulan   program utiliti.Diantaranya  utiltitas 

untuk menangani filesystem, konsole, partisi dan pesan.

52. Vim-7.1

Paket Vim Berisi  Editor Vim beserta file pendukung lainnya. Vim adalah 

editor standar di Linux.

53. Zlib-1.2.3

Paket Zlib berisi fungsi untuk kompresi dan decompressi yang digunakan 

oleh beberapa program lain. 
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LAMPIRAN C

PANDUAN PENGGUNAAN  v.0.1.5

(Candra Adi Putra [candraadiputra@gmail.com] )

 A.  PENDAHULUAN

Dokumen ini menjelaskan tentang panduan penggunaan distribusi Linux 

ETIX  yang untuk selanjutnya cukup disebut ETIX. ETIX adalah distribusi Linux 

yang  dibuat  dari  awal  (from  scratch)  dan  dalam  pembuatan  Live  CD 

menggunakan  Teknologi  Linux  Live  script  (http://www.Linux-live.org)  yang 

dimodifikasi. Dokumen ini ditujukan untuk ETIX Linux versi 0.1.

Text berikut adalah versi awal  dari USER GUIDE yang nantinya akan 

direlease  bersama  di  releasenya  ETIX.  Anda  bisa  mendownload  atau 

membacanya secara online di http://ETIX.wordpress.com 

.

B.  SPESIFIKASI SYSTEM

ETIX sudah di tes dan berjalan pada system dengan spesifikasi Pentum II 

dengan RAM 164  MB. Walaupun sebenarnya ETIX bisa berjalan pada Mesin 

yang  lebih  rendah,  namun  tidak  disarankan  karena  performanya  akan  turun 

drastis.  Jika  anda  terpaksa  menjalankan  distro  ini  dari  spesifikasi  dibawah 

Pentium II sangat disarankan memakai Text mode dalam penggunaannya dan 

pastikan ada partisi swap di hardisk anda.
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C.  PENGGUNAAN

 C.1 Booting 

Berikut langkah langkah yang harus anda kerjakan agar bisa memakai 

distro ini.

1.  Pastikan bahwa komputer anda bisa booting dari CD-ROM. Setting BIOS 

anda  (biasanya  dengan  menekan  tombol  [del]  atau  [F2]  saat  booting. 

Pastikan first boot mengarah ke CD/DVD ROM.

2.  Saat booting anda akan di berikan dua pilihan menu:

 ETIX Desktop

Pilihan  ini  akan memboot ETIX kedalam booting standar dan masuk  

login pada modus X Windows [init 5].

Run Test Memori

Memtest86  adalah  tool  Untuk  mengetes  Memori  anda.memtest86  

merupakan feature bawaan dari Linux live script

          C.2  Login 

Didalam system ETIX ada 2 user yang bisa dipakai. Pengguna pertama 

adalah  user.

Username: etix 

password : smikakakom

user kedua adalah root.User ini dipakai biasa untuk mengatur cara kerja 

sistem ataupun mengedit file konfigurasi.

Username: root
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password : candraadiputra

 Secara default ETIX  akan masuk ke EDE desktop,Jika anda ingin 

memakai Windowmaker, tekan tombol [F1] sebelum login.

            C.3 Lingkungan kerja

Secara  umum Linux mempunyai 2 lingkungan kerja yang bisa dipakai 

oleh user.  Lingkungan pertama adalah text  mode dimana user hanya bekerja 

dalam modus Text dan Mode yang kedua adalah dalam mode grafis (XWindow)

         C.3.1  Lingkungan Text Mode

Lingkungan  mode  text  adalah  lingkungan  yang  hanya  menyediakan 

shell .Untuk memakai dalam mode ini, User memasukan perintah yang nantinya 

akan dieksekusi shell.

Dalam lingkungan shell anda hampir bisa melakukan apapun yang biasa 

anda lakukan bila anda memakai lingkungan desktop. ETIX menyediakan banyak 

tool dan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi anda walaupun anda bekerja pada 

lingkungan yang minimalis.

Berikut adalah daftar aplikasi yang disertakan dalam ETIX.

 Shell

Bash 

Bash adalah default shell dan satu satunya shell di ETIX.
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Editor 

pico 

Pico adalah editor bawaan dari pine email client

jed 

 Editor  ringan  dengan  syntax  higlighting  dan  feature  lain  yang  cukup  

nyaman untuk dipakai dalam lingkungan pemroggraman

mcedit 

editor default bawaan dari mc file manager

 motor

Motor  sebenarnya  lebih  tepat  disebut  sebagai  IDE  (Integrated  

Development Environment)  dilingkungan  text.motor  bisa  menangani  

proyek  C, C++ atapun Java.

Vim

Vim adalah editor yang sangat bardaya guna.Secara default vim menjadi 

editor  utama  dalam  system.jika  anda  memakainya  fitur  seperti  

pewarnaan sintak code  dan penomoran baris sudah otomatis disetting.

Multimedia

ETIX  berusaha  menjadi  distro  ringan  yang  juga  nyaman  untuk 

dipakai.disaat  anda  serius  dengan  code  anda  masih  bisa  mendengar  koleksi 

mp3 yang anda punyai dengan dua aplikasi mp3 player di konsole.

Mpg123

  Aplikasi adalah pemutar mp3 di konsole
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mp3blaster 

Aplikasi  pemutar mp3 yang mempunyai  interface yang cukup nyaman  

digunakan

File manager

Agar memudahkan penggunaannya ETIX menggunakan mc sebagai file 

manager di konsole.

Internet

Beberapa aplikasi internet Yang berjalan di konsole.

● NcFTP, FTP client

● Wget, Download manager

● SSH, SSH client

● pine, mail client

● Links, web browser

● lynx , web browser

●

         C.3.2  XWindow

Modus  GUI  di  ETIX   mempunyai  sebuah  window  manager  yaitu 

WindowMaker  dan  sebuah  desktop  ringan  EDE.  Jika  anda  terbiasa  dengan 

lingkungan  Windows,  disarankan  anda  memakai  EDE dan  jika  anda  terbiasa 

dengan  menggunakan  lingkungan  UNIX   atau  GNU  mungkin  WindowMaker 

cocok bagi anda.
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Berikut adalah daftar aplikasi di Lingkungan XWindow

Editor

● Xedplus, editor bawaan dari siag

● Jext, editor yang dibuat murni dengan Java

Office 

● pathetic  writer  untuk  menulis  dokument,format  defaultnya  adalah  rtf, 

dimana file rtf ini nantinya bisa dibuka di MS word atau openoofice.

● Siag, spreadheet ringan.Simpan dokument anda dengan format cvs agar 

kompatible dengan spreadheet lain. 

● Xpdf, PDF reader yang ringan 

Multimedia 

Secara default  ETIX menyertakan XMMS sebagai  pemutar mp3,namun 

feature  ini  sangat  tergantung  dari  dukungan  driver  soundcard di  komputer 

anda.jika  soundcard  di  komputer  anda  tidak  didukung  oleh  distro  ini,maka 

komputer anda tidak bisa memainkan file mp3 di komputer anda 
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Aplikasi internet 

ETIX disertai berapa aplikasi untuk berinternet diantaranya 

1. Axyftp, ftp client

2.  dillo, web browser

Tool pengembangan

ETIX sebagai  distro  yang  ringan,berusaha  menjadi  sebuah  lingkungan 

desktop  yang  nyaman  sekaligus  lingkungan  yang  bisa  dipakai  untuk  belajar 

bahasa pemrograman.ETIX menyediakan berbagai macam kompiler   dan juga 

interpreter  maka  ETIX  sangat  cocok  bagi  para  pengguna  Linux  yang  ingin 

merasakan belajar memprogram diLinux.

Kompiler/Interpreter

Berikut adalah compiler dan interpreter yang disertakan ETIX:

1. C/C++ dengan menggunakan GCC

2. Java dengan menggunakan JDK 6 update 3.

3. Beanshell, script dengan menggunakan bahasa Java.

4. NetBeans IDE, anda bisa memakai NetBeans untuk membuat  program 

dengan bahasa Java.

Java dan lingkungan belajar OOP

BlueJ  adalah  lingkungan  standar  yang  sangat  bagus  untuk  belajar 
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Pemrograman berorientasi objek dan dengan Java.

Terminal 

Xterm 

Terminal di X Windows 

rxvt    

Terminal dengan peningkatan kemampuan di XWindow 

Mengganti Tampilan 

ETIX  menyediakan  sekumpulan  wallpaper  di  direktori 

/usr/share/wallpaper.  Selain  itu,  EDE,  XMMS  dan  WindowMaker  juga 

menyediakan  theme  tambahan.  anda  bisa  melihat  tema  ini 

di /usr/local/share/<app>/thema

Keamanan

ETIX menyertakan xlock  untuk mengunci desktop saat tidak dipakai dan 

juga  vlock  yang  di  lingkungan  konsole.  Utiliti  passwd  bisa  dipakai  untuk 

mengganti password secara temporer  namun password akan kembali ke setting 

default jika sistem di reboot.

Instalasi

Untuk saat  ini  instalasi  ke dalam hardisk belum di  mungkinkan kerena 

design untuk itu belum diimplementasikan.Instalasi ETIX bisa digunakan di USB 
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anda dengan syarat ukuran minimal USB flashdisk adalah  1 GB .

Langkah langkah instalasi :

1. Buka CD-ROM ETIX dari system operasi di komputer anda.

2. kopikan folder /ETIX-bxx dan direktori boot ke usb flash anda.xx adalah 

versi dai build number ETIX.

3. Install  boot loader yang kedalam MBR (Master Boot Record)  flash drive 

4. Jika anda memakai Windows gunakan skrips installboot.bat dan jika anda 

memakai  Linux  gunakan  perintah  installboot.sh .kedua  perintah 

diatas ada didirektori boot.

5. Setting agar komputer anda boot dari flashdrive

Catatan:

Umumnya feature boot  from  USB  flashdrive  hanya  tersedia  pada 

komputer model baru.komputer lama tidak mendukung feature tersebut.selain itu 

instalasi he Flashdisk belum di Tes. Resiko tanggung sendiri.

D.  PENUTUP

Tulisan ini adalah draft awal yang nantinya bisa menjadi sebuah 

panduan yang mudah dan implementatif saat anda memakai ETIX. Kritik, 

saran  ataupun  koreksi  atas  dokumen  ini  bisa  anda  kirim  ke 

candraadiputra@gmail.com dengan subject: ETIX User Guide.
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E. LISENSI

ETIX  dilisensikan  dengan  menggunakan  GNU  GPL,  Sedangkan 

dokumentasi ETIX di lisensikan  dibawah GNU FDL. Lisensi membolehkan anda 

mendapatkan,  memakai  ataupun  memodifikasi  (termasuk  menterjemahkan  ke 

dalam bahasa lain) dengan syarat hasil modifikasinya juga harus menggunakan 

lisensi yang sama dengan dokumen ini.
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