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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini komputer menjadi sebuah teknologi yang begitu pesat 

berkembang dan membumi, hampir semua komponen kehidupan menggunakan 

teknologi ini, mulai dari masyarakat golongan rendah sampai masyarakat tingkat 

atas, dan modelnya pun bervariasi mulai dari yang biasa – biasa saja hingga yang 

unik dan hanya bisa dimiliki oleh golongan tertentu. Disisi lain komputer tidak akan 

bisa dioperasikan tanpa sebuah sistem operasi. 

Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjembatani atau 

menghubungkan antara user dengan hardware sekaligus berfungsi sebagai 

pengelola sumber daya sistem komputer yang ada. Sistem operasi linux adalah 

sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi 

GNU(Gnu Not Unix). Linux merupakan turunan dari unix dan dapat bekerja pada 

berbagai macam hardware komputer. Dengan lisensi GNU (Gnu Not Unix) dapat 

memperoleh program, lengkap dengan kode sumbernya (source code). Diberikan 

hak untuk mengembangkan, atau bahkan mengubah kode sumbernya secara legal 

dibawah lisensi. Oleh karena itu penguasaan seputar linux menjadi sebuah hal yang 

sangat penting mulai dari instalasi hingga cara pemakaian yang efektif dan efesien 

bahkan hingga pengembangan distro sesuai keinginan atau yang sering disebut 

remastering. Linux sendiri sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dari 

waktu kewaktu, mulai dari unix hingga sekarang ribuan bahkan jutaan varian linux 

sudah beredar didunia. 

Linux sebagai salah satu Sistem Operasi yang bersifat open source artinya 

bebas untuk dicopy, dikembangkan dan didistribusikan kembali. Namun, pada 

sistem operasi linux terdapat kekurangan yaitu untuk menggunakan berbagai 

aplikasi yang dapat di jalankan pada sistem operasi windows tidak dapat dijalankan 

pada linux dikarenakan perbedaan file ekstensi, pada sistem operasi linux tidak 

dapat menjalankan file ekstensi (.exe). Remastering sudah pernah dikembangkan 

pada tahun 2010 oleh (Agung Wahyu, 2010. “Remastering Linux Ubuntu 10.04 

Lucid Lynx”. wagungs@gmail.com). Dimana pada proses yang dilakukan oleh 
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penulis tersebut telah mengembangkan bagaimana sistem operasi linux dapat 

membaca dan mengeksekusi ekstensi file (.exe). Maka penulis disini  

mengembangkan sistem operasi linux sedikit berbeda yang lebih spesifik pada 

aplikasi – aplikasi jaringan dan entertainment dengan cara remastering. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah, antara lain : 

a. Bagaimana mengembangkan distro linux agar dapat menjalankan progam/file 

.exe? 

b. Bagaimana menguji hasil remastering sistem yang dibuat? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memudahkan 

penggunaan sistem operasi linux semudah penggunaan sistem operasi windows dan 

untuk melengkapi paket – paket aplikasi jaringan dan entertainment. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada dalam tugas akhir dengan judul “Remastering 

distro linux 10.04 menggunakan remastersys” ini adalah sebagai berikut: 

a. Software yang digunakan adalah Remastersys. 

b. Media yang digunakan adalah laptop standart dengan spesifikasi prosesor dual 

core, RAM 2gb, hardisk 320gb. 

c. Tidak membahas keamanan sistem. 

d. Tidak membahas Install & konfigurasi Themes, icons & cursors. 

e. Tidak membahas media transmisi. 

f. Pengujian sistem menggunakan laptop standart dengan spesifikasi prosesor dual 

core, RAM 2gb, hardisk 320gb & Virtual Machine (vmware workstation). 

. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 
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a) Study Literatur 

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang diperlukan sesuai 

dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang menyangkut prisip kerja dan 

landasan teoritis, dimana data-data tersebut diperoleh dari buku-buku referensi 

yang bersangkutan. 

 

b) Pengumpulan Data  

Setelah semua dasar-dasar diketahui tahap selanjutnya adalah pengumpulan 

data, ini dilakukan untuk persiapan perancangan sistem yang akan dibuat. 

 

c) Perancangan Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat perancangan sistem yaitu 

membuat blok diagram hardware, mekanik, dan menyusun algoritma untuk 

perancangan software. 

 

d) Pembuatan Sistem 

Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat distro linux 

baru, berdasarkan distro besar yang sudah mapan, Turunan disini bukan diartikan 

sebagai memodifikasi distro induk yang sudah ada. 

 

e) Analisa dan Uji Coba Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa dan  uji coba untuk mengetahui apakah 

sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih terdapat 

kekurangan. 

 

f) Kesimpulan 

Pada tahap terakhir ini dilakukan pengambilan kesimpulan yaitu berisikan 

kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 
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1.6 Sistematikan Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah 

yang dikerjakan dan sistematika pembahasan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan dan 

rujukan perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.  

 

BAB III : PERENCANAAN SISTEM 

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan pembuatan distro linux.  

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas cara kerja sistem perangkat lunak (software) maupun pengujian 

sistem secara keseluruhan.  

 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan saran-saran 

untuk memperbaiki kelemahan sistem dari sistem operasi linux yang telah 

remaster demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


