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Abstract

A network administrator needs a network monitoring system to
know performance of computer networks for better or worse. Linux
becomes the operating system of choice for network administrators to
monitor network performance. However, various Linux distributions that
are not yet a full set of software needed by network administrators.
These problems can be solved by using Remastering techniques. Re-
mastering technique that uses Recontructor  can produce a new Operat-
ing System needed by network administrator. Remastering allows addi-
tional software required, and reduction of unnecessary software, and
then wrapped them back into an ISO file. By addition of the required
software and the elimination of unnecessary software, then generated a
new Operating System that have a computer network performance moni-
toring tool functions.
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1. Pendahuluan

Dalam menjamin sebuah kinerja jaringan komputer, diperlukan sebuah media
yang mampu memantau dan memastikan sebuah jaringan komputer berjalan dengan
baik maupun buruk. Linux mampu memberikan jawaban untuk mengatasi masalah
tersebut dengan berperan sebagai alat pemantau kinerja jaringan komputer atau
biasa disebut Network Monitor Station. Berbagai macam Linux yang didistribusikan
(dikenal dengan Distro) membuat pengguna bingung memilih bagaimana Distro yang
tepat untuk menjawab kebutuhannya. Kebanyakan dari pengguna direpotkan dan
menghabiskan waktu untuk mencoba satu Distro ke Distro lainnya untuk mencari
jawaban atas kebutuhannya. Pengguna juga sering direpotkan dengan masalah-
masalah instalasi paket program, seperti masalah dependensi, pembaharuan
repositori, pembaharuan versi program dan lainnya. Untuk menjawab masalah
tersebut diperlukan sebuah Distro Linux yang memiliki fungsi khusus dalam memenuhi
kebutuhan pengguna khusunya sebagai fungsi pemantau kinerja jaringan komputer.
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2. Kajian Pustaka

Ada sebuah pendekatan pembuatan Distro yang dilakukan oleh Ahmad Sofyan
yaitu Linux From Scratch (LFS) atau bisa diartikan dengan Linux dari Nol. LFS
membuat sebuah Distro benar-benar dari awal dengan cara mengkompilasi semua
paket yang dibutuhkan, dari kode program asli. Sistem ini pertama kali dikembangkan
oleh Gerard Beekmans. Berawal dari ketidakpuasan di tahun 1998 terhadap
beberapa Distro yang ada saat itu. Gerard Beekmans berpikiran untuk membuat
Distro sendiri yang benar-benar dibangun dari awal. Kelebihan sistem ini adalah
Distro yang dibuat benar-benar sesuai dengan keinginan pembuatnya. Keuntungan
bagi pembuatnya sendiri adalah benar-benar mengetahui seluk beluk Sistem Operasi
dan tahu tempat memperbaiki jika terjadi masalah [1]. Pendekatan lain dilakukan
oleh Yusuf Effendi dalam mengembangkan Distro, yaitu dengan menurunkan dari
Distro basis kemudian menambah program aplikasi serta melakukan modifikasi pada
tampilan desktop yang kemudian diberi nama MYSA. Distro yang dihasilkan dari
penelitian ini, berisi program-program pendidikan seperti permainan edukatif, seperti
program untuk belajar mengenal angka, huruf, warna [2].

Sistem Operasi atau dalam bahasa Inggris Operating System atau OS adalah
perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen
perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan aplikasi
seperti program pengolah kata dan browser, pemutar musik, pengolah gambar digital
dan lain-lain [3]. Secara umum, Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan
pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
Sedangkan perangkat lunak lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan
Sistem Operasi melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak itu. Layanan
inti umum seperti akses ke disk, manajemen memori, dan antar-muka user. Sehingga
masing-masing perangkat lunak tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum
tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh Sistem Operasi. Bagian kode
yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan “Kernel”
suatu Sistem Operasi [4]. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian
utama dari sebuah Sistem Operasi. Tugasnya adalah melayani bermacam program
aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer. Kernel menggunakan bahasa
pemrograman tingkat rendah sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat keras
yang ada. Kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama suatu program
dapat menggunakan satu bagian perangkat keras, hal itu dilakukan karena akses
terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang
harus dilayani dalam waktu yang bersamaan. Posisi kernel pada sistem komputer
digambarkan pada Gambar 1. Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa Kernel
menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Kernel
bertugas untuk mengatur pembagian sumber daya sistem komunikasi antara komponen
perangkat keras dan perangkat lunak [5]. Sejak pertama kali ditemukan Linux oleh
seorang mahasiswa asal Finlandia bernama Linus Benedict Torvalds pada tahun
1991, sudah banyak sekali Distro besar yang dibangun oleh para pengembang Linux.
Distro yang saat ini popular antara lain, RedHat, Mandrake, SuSE, Debian,
Slackware, dan Knoppix. Dari Distro basis masih bisa diturunkan lagi menjadi Distro
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yang lain. Membangun Distro dengan metode remastering merupakan proses
duplikasi sebuah Sistem Operasi sehingga terbentuk sebuah Distro baru yang
mempunyai fungsi lebih khusus. Dengan metode remastering memungkinkan
seseorang dapat memodifikasi Sistem Operasi sesuai dengan keinginan dan
kebutuhannya [6].

Gambar 1 Posisi Kernel dalam Sistem Komputer [5]

Manajemen jaringan merupakan kemampuan untuk mengontrol dan memantau
sebuah jaringan komputer dari sebuah lokasi. The International Organization for
Standardization (ISO) mendefinisikan sebuah model konseptual untuk menjelaskan
fungsi manajemen jaringan. Manajemen kesalahan (Fault Management),
menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui
kesalahan (fault) pada perangkat yang dikelola, jaringan, dan operasi jaringan, agar
dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan
(perbaikan). Untuk itu, manajemen kesalahan memiliki mekanisme untuk melaporkan
kesalahan dan mencatat laporan kesalahan. Manajemen Konfigurasi (Configuration
Management), memantau informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari
perangkat keras atau pun perangkat lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan kemampuan untuk inisialisasi, konfigurasi ulang,
pengoperasian, dan mematikan perangkat yang dikelola. Manajemen Performa
(Performance Management), mengukur berbagai aspek dari performa jaringan
termasuk pengumpulan dan analisa dari data statistik sistem sehingga dapat dikelola
dan dipertahankan pada level tertentu yang dapat diterima. Untuk itu, manajemen
performa memiliki kemampuan untuk mengetahui tingkat kesalahan dari perangkat
jaringan dan  mempertahankan performa pada level tertentu dengan memastikan
perangkat memiliki kapasitas yang mencukupi. Beberapa elemen-elemen arsitektur
manajemen jaringan dapat dilihat pada Gambar 2 [7]. Dari Gambar 2 dapat dijelaskan
bahwa Network Management Station (NMS) memiliki fungsi yaitu menjalankan
aplikasi manajemen jaringan yang mampu mengumpulkan informasi mengenai
perangkat yang dikelola dari agen manajemen yang terletak dalam perangkat. Aplikasi
manajemen jaringan harus memproses data dan bereaksi terhadap peristiwa tertentu
(event), dan mempersiapkan informasi yang relevan untuk ditampilkan. NMS
biasanya memiliki console kendali dengan sebuah antarmuka GUI yang
memungkinkan pengguna untuk melihat representasi grafis dari jaringan, mengontrol
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perangkat dalam jaringan yang dikelola, dan memprogram aplikasi manajemen
jaringan. Beberapa aplikasi manajemen jaringan dapat diprogram untuk bereaksi
terhadap informasi yang didapat dari agen manajemen dan/atau mengeset nilai ambang
(threshold) dengan cara melakukan tes dan koreksi otomatis mematikan perangkat
yang dikelola. Perangkat yang dikelola misalnya berupa semua jenis perangkat yang
berada dalam jaringan, seperti komputer, printer, atau pun router. Mencatat yang
terjadi pada jaringan (logging). Memberikan informasi status dan peringatan pada
pengguna.

 

Gambar 2 Elemen Manajemen Jaringan [7]

3. Perancangan Sistem

Metode yang digunakan untuk membangun Distro dalam penelitian ini adalah
remastering. Remastering diartikan sebagai proses duplikasi Sistem Operasi basis
menjadi sebuah Distro baru. Distro baru yang dihasilkan mempunyai fungsi dan
tujuan tertentu. Dalam proses remastering dilakukan penambahan dan pengurangan
paket perangkat lunak, maka paket perangkat lunak Distro basis berbeda dengan
paket perangkat lunak pada Distro yang dihasilkan. Tool yang dipakai dalam yaitu
Reconstructor, memiliki dua modus area kerja. Kedua modus tersebut adalah GUI
(Graphical User Interface) dan Console Terminal. GUI dan Console berjalan
pada area kerja chroot yang biasa digunakan untuk proses development. Kedua
modus tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga untuk
menghasilkan hasil yang maksimal, proses remastering dilakukan dalam kedua area
kerja tersebut. Area kerja yang pertama adalah GUI (Graphical User Interface).
Modus ini menawarkan kemudahan bagi penggunanya dengan tampilan yang jelas
dan mudah dimengerti. Proses remastering mulai dari proses ekstrasi file Sistem
Operasi, proses modifikasi Sistem Operasi, hingga proses yang terakhir yaitu
pembuatan file ISO bisa dilakukan. Tetapi karena ada beberapa fungsi tertentu
yang tidak berjalan dengan sempurna, maka modus GUI hanya digunakan untuk
proses ekstrasi file Sistem Operasi basis ke dalam direktori kerja Reconstructor,
pengkopian file system squashfs, perubahan sumber repositori dan pembuatan file
ISO yang digunakan sebagai master installer. Pembuatan file ISO dilakukan,
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tentunya setelah semua runtutan proses remastering selesai. Modus kedua yang
digunakan untuk proses remastering adalah Console. Perintah-perintah yang
diketikkan sebenarnya sudah disediakan dalam modus GUI, tetapi karena beberapa
fungsi pada modus GUI yang tidak bisa berjalan dengan baik maka dilakukan
modifikasi pada modus Console. Sebagian besar proses remastering dilakukan
dalam modus Console. Tahap-tahap yang dilakukan dalam antara lain penambahan
paket-paket perangkat lunak yang berfungsi sebagai monitoring jaringan,
pengurangan paket-paket perangkat lunak yang tidak dibutuhkan dan melakukan
update repositori yang dibutuhkan dalam proses remastering. Proses remastering
diawali dengan pemasangan tool Reconstructor sebagai alat bantu utama ke dalam
Sistem Operasi Linux Ubuntu 9.10 Karmic Koala, dilanjutkan dengan menentukan
area kerja dilakukannnya proses remastering. Proses remastering membutuhkan
tiga direktori utama sebagai area kerjanya. Ketiga area kerja mempunyai fungsi
yang berbeda-beda. Area kerja tersebut adalah Remaster digunakan untuk
meletakkan file dari ISO yang akan dikompilasi. Root digunakan untuk mengekstrasi
isi file sistem dan pengkopian file squashfs. Initrd digunakan untuk melakukan
kompilasi initrd yang akan digunakan untuk Sistem Operasi hasil keluaran. Proses
remastering dalam penelitian ini awalnya dilakukan ekstrasi sebuah file ISO dari
Distro basis yang akan dimodifikasi dalam area kerja Reconstructor. Proses
modifikasi dilakukan setelah proses ekstrasi file ISO selesai.

Terdapat dua modus kerja yang digunakan untuk melakukan modifikasi yaitu
modus GUI Recontructor dan modus Console Reconstructor. Sebenarnya kedua
modus mempunyai fungsi yang sama. Modus GUI bertujuan supaya memudahkan
pengguna, tetapi beberapa tahap gagal dilakukan, maka untuk menanganinya
diperlukan penggunaan modus Console. Inti dari remastering sendiri adalah
membuat Sistem Operasi baru dengan menurunkan dari Sistem Operasi basisnya.
Dalam proses tersebut dilakukan modifikasi supaya menghasilkan sebuah Sistem
Operasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tentunya  dihasilkan sebuah Sistem Operasi
yang baru yang berbeda dengan Sistem Operasi basisnya. Diperlukan modifikasi
hal-hal utama agar Distro yang dihasilkan memenuhi tujuan penelitian. Beberapa
modifikasi yang dilakukan adalah kostumisasi Desktop Environment, kostumisasi
Boot Splash, Splash Screen dan Wallpaper. Pengurangan paket perangkat lunak
yang tidak dibutuhkan dan penambahan paket-paket pendukung manajemen jaringan
dan pemantauan kinerja jaringan. Proses modifikasi lebih banyak dilakukan dalam
modus Console karena beberapa fungsi GUI yang tidak berjalan dengan baik. Hal
yang perlu diperhatikan adalah saat melakukan pengurangan terhadap paket
perangkat lunak. Perangkat lunak yang dihapus adalah perangkat lunak yang benar-
benar tidak terpakai, jika ada perangkat lunak yang dihapus tetapi masih dibutuhkan
oleh perangkat lunak lain, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Tahap
akhir yang dilakukan setelah rangkaian proses modifikasi selesai yaitu proses
pembungkusan kembali ke dalam sebuah file ISO. File ISO yang dihasilkan menjadi
sebuah master installer Distro baru. Perlu dilakukan beberapa kali percobaan
remastering supaya menghasilkan Distro yang berjalan dengan baik.

4. Pengujian Sistem
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak yang telah
ditambahkan dalam proses remastering. Pengujian dilakukan dalam sebuah jaringan
kecil yang terdiri dari NMS yang menggunakan Distro Sulolinuz, satu buah server
penyedia layanan web, dan satu buah komputer klien. Topologi yang digunakan
dalam pengujian Distro Sulolinuz dapat digambarkan pada Gambar 3.

 MODEM

NMS

CLIENTSERVER WEB

SWITCH

Gambar 3 Topologi Pengujian

NMS (Sulolinuz) yang ditunjukkan pada Gambar 3, di-install dalam sebuah
virtual machine yang dipasang pada Distro Linux Ubuntu 9.10. Virtual machine
yang dimaksud adalah Virtual Box. Di dalam virtual box dibuat suatu virtual
komputer dengan spesifikasi  RAM 512 MB, VGA 64 MB, Hard Disk 10 GB.
Server Web berupa sebuah komputer dengan menggunakan Distro Ubuntu 9.10.
Di dalam komputer dipasang sebuah paket web server bernama apache2. Komputer
Client akan berupa sebuah komputer dengan Sistem Operasi Windows. Pembagian
IP address untuk jaringan pada Gambar 3 adalah  Komputer Server Web
menggunakan IP 192.168.1.1/24, Komputer Klien menggunakan alamat IP
192.168.1.2/24, Komputer NMS menggunakan alamat IP 192.168.1.3/24 dan
sebuah IP address public yang diberikan secara DHCP oleh internet service
provider. Setelah semua IP telah dikonfigurasi, dilakukanlah pengujian masing-masing
perangkat lunak dalam perannya sebagai pemantau kinerja jaringan komputer.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan salah satu perangkat lunak pemantau
kinerja jaringan yang telah terpasang pada Sulolinuz yaitu Nagios. Pada dasarnya
perangkat lunak mempunyai file konfigurasi yang harus diatur sesuai dengan
kebutuhan. Untuk file pengaturan dasar Nagios dapat dilihat pada direktori /etc/
nagios. Kode Program 1 menunjukkan file pengaturan Contact Nagios. Kode
Program 1 menunjukkan alamat email yaitu ndiphe13@gmail.com yang akan diberi
pemberitahuan pada saat jaringan dalam keadaan tidak baik.

Kode Program 1 Konfigurasi Nagios Contact

#  contacts_nagios2.cfg
define contact{
        contact_name                    root
        alias                           Root
        service_notification_period     24x7
        host_notification_period        24x7
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        service_notification_options    w,u,c,r
        host_notification_options       d,r
        service_notification_commands   notify-service-by-
email
        host_notification_commands      notify-host-by-
email
        email                           ndiphe13@gmail.com

        }

Kode Program 2 menunjukkan alamat yang akan dipantau dalam NMS. Dalam
file konfigurasi tersebut ada empat alamat yang akan dipantau. Keempat alamat
tersebut adalah localhost (NMS), Server Web, Client dan Gateway.

Kode Program 2 Konfigurasi Nagios Host

# localhost_nagios2.cfg
define host{
        use                     generic-host
        host_name               localhost
        alias                   localhost
        address                 127.0.0.1
        }
define host{
        use                     generic-host
        host_name               serverweb
        alias                   serverweb
        address                 192.168.1.1
        }
define host{

use generic-host
host_name client
alias client
address 192.168.1.2
}

define host {
        host_name gateway
        alias Default Gateway
        address0.0.0.0
        use generic-host
        }
define service{
        use                             generic-service
        host_name                       localhost
        service_description             Current Users
        check_command                   check_users!20!50
        }
define service{
        use                             generic-service
        host_name                       localhost
        service_description             Total Processes

check_command                   check_procs!250!400
        }
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define service{
        use                             generic-service
        host_name                       localhost, client
        service_description             Current Load

check_command
check_load!5.0!4.0!3.0!10.0!6.0!4.0

Kode Program 3 menjelaskan bahwa terdapat kumpulan beberapa host yang
dipantau. Host satu dengan yang lain terdapat perbedaan service yang akan dipantau
dan dikumpulkan dalam sebuah group. Tampilan Nagios dengan Konfigurasi pada
Kode Program 1 sampai dengan Kode Program 3 dapat digambarkan pada Gambar
4.

Gambar 4 Tampilan Nagios Semua Service Berjalan

Gambar 4 menunjukkan bahwa, semua service pada host yang diamati
berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan keadaan status host dalam keadaan
OK. Pada saat sebuah service pada host tidak berjalan maka Nagios akan
memberikan pemberitahuan atau tanda. Gambar 5 merupakan gambaran bila salah
satu service pada jaringan yang dipantau sedang tidak aktif.

Gambar 5 Tampilan Nagios Saat Terjadi Service Down (Critical)

Gambar 5 menunjukkan bahwa service http pada serverweb dalam keadaan
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critical. Nagios tidak dapat menghubungi service http dengan informasi Connection
Refused. Pengertian lain yaitu service http pada serverweb tidak memberikan respon
kepada Nagios pada NMS. Antara Distro basis yaitu Ubuntu 9.10 Karmic Koala
dan Distro hasil remastering yaitu Sulolinuz memiliki kinerja yang berbeda. Dalam
pengujian dilakukan perbandingan kinerja antara Ubuntu 9.10 dan Sulolinuz.
Pengujian dilakukan dengan menguji beberapa parameter seperti kapasitas hasil
instalasi, besarnya file ISO,  respon time pada saat booting dan shutdown. Dalam
pengujian yang membandingankan kinerja antara Distro basis dan Distro baru yang
dihasilkan, dilakukan dengan virtual komputer dengan spesifikasi yang sama.
Beberapa perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1 Perbandingan Besar ISO dan Kapasitas Instalasi

 Ubuntu 9.10 Sulolinuz 
Besar file ISO 690 MB 730.4 MB 

Kapasitas setelah 
diinstall 

2.1 GB 2.2 GB 

Waktu Instalasi 15 menit 19 
detik 

10 menit 25 
detik 

 

Tabel 1 menujukkan bahwa kapasitas file ISO yang dihasilkan dari proses
remastering lebih besar dari file ISO Ubuntu 9.10. Meskipun telah dilakukan
beberapa pengurangan perangkat lunak tetapi kapasitas masih lebih besar dari
kapasitas Ubuntu basisnya. Hal ini disebabkan karena paket perangkat lunak yang
ditambahkan lebih besar daripada paket perangkat lunak yang dihapus.

Tabel 2 Perbandingan Respon Time saat Booting

 Waktu Booting 
 Ubuntu 9.10 Sulolinuz 

Waktu Booting   
SO asli 36.4 detik 35 detik 
asli + nagios 37 detik 36.1 detik 
asli + nagios + 
wireshark 

38 detik 38.3 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 

42.4 detik 39.4 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 
+ putty 

42.4 detik 39.4 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 
+ putty + cacti 

46.1 detik 40.1 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 
+ putty + cacti + 
mrtg 

48 detik 42.4 detik 

 

Hasil pengujian pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan beberapa



159

perbandingan yaitu kinerja Sulolinuz dalam proses booting dan shutdown sedikit
lebih cepat bila dibandingkan dengan proses booting dan shutdown Sistem Operasi
basisnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan Desktop Environment pada kedua
Sistem Operasi. Sulolinuz menggunakan LXDE sebagai Desktop Environment
sedangkan Ubuntu 9.10 menggunakan G-Nome sebagai Desktop Environment.
G-Nome menggunakan resource komputer lebih besar daripada LXDE, karenanya
kecepatan G-Nome sedikit lebih lambat daripada LXDE. Setelah melakukan
pengujian dengan parameter Respon Time pada saat Startup dan Shutdown,
selanjutnya dilakukan pengujian dengan parameter Load CPU dan penggunaan RAM.
Pengujian dalam tahap ini dilakukan perbandingan Load CPU dan penggunaan RAM,
antara Sulolinuz dan Ubuntu 9.10 saat kedua Distro tidak beraktifitas dan saat
kedua Distro menjalankan proses pemantauan jaringan.

Tabel 3 Perbandingan Respon Time saat Shutdown

 Waktu Shutdown 
 Ubuntu 9.10 Sulolinuz 

SO asli 9 detik 9 detik 
asli + nagios 11 detik 9.3 detik 
asli + nagios + 
wireshark 

11.1 detik 9.5 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 

11.3 detik 10 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 
+ putty 

11.6 detik 10.3 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 
+ putty + cacti 

13.5 detik 11.5 detik 

asli + nagios + 
wireshark + munin 
+ putty + cacti + 
mrtg 

15 detik 13.8 detik 

 

Gambar 6 Perbandingan Load CPU dan RAM Usage pada Saat Idle

Gambar 6 menjelaskan bahwa penggunaan CPU saat kedua Distro tidak
melakukan aktifitas pemantauan jaringan. Sulolinuz menggunakan lebih sedikit
sumberdaya CPU daripada Ubuntu. Sulolinuz juga lebih unggul dalam penggunaan
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RAM saat kedua Distro tidak sedang melakukan pemantauan. Sulolinuz menggunakan
RAM lebih sedikit daripada Ubuntu. Hal ini disebabkan karena dilakukannya
penghapusan beberapa perangkat lunak yang dirasa tidak perlu dalam melakukan
pemantauan kinerja jaringan.

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara kedua Distro saat melakukan
pemantauan kinerja jaringan. Dari perbandingan ditemukan hasil yang sejajar dengan
perbandingan pada saat kedua Distro tidak melakukan proses pemantauan. Hasil
perbandingan dapat digambarkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Perbandingan Load CPU dan RAM Usage pada Saat Melakukan Pemantauan
Kinerja Jaringan

Pada gambar 7 dijelaskan perbandingan penggunaan CPU dan RAM antara
Sulolinuz dan Ubuntu saat kedua Distro melakukan aktifitas pemantauan. Sumber
daya CPU dan RAM yang digunakan Sulolinuz lebih sedikit daripada Ubuntu.
Setelah melakukan beberapa pengujian dengan beberapa parameter, ditemukan
perbedaan antara Sulolinuz dan Ubuntu 9.10. Beberapa perbedaan tersebut dapat
digambarkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Perbedaan Ubuntu 9.10 dengan Sulolinuz

Ubuntu 9.10 Karmic 
Koala 

Sulolinuz 

Belum terdapat aplikasi 
monitoring jaringan  

Sudah terdapat aplikasi 
monitoring jaringan 

Terdapat aplikasi untuk 
kebutuhan perkantoran 
misalnya OpenOffice 

Tidak terdapat aplikasi Open 
Office untuk perkantoran 

Proses booting dan shutdown 
lebih lambat 

Proses booting dan shutdown 
lebih cepat 

Kapasitas ISO lebih kecil Kapasitas ISO lebih besar 
Menggunakan Gnome 
Desktop Environment 

Menggunakan LXDE Desktop 
Environment 

Penggunaan RAM dan CPU 
lebih banyak 

Penggunaan RAM dan CPU 
lebih sedikit. 
 

 

Pemantauan kinerja jaringan erat hubungannya dengan arsitektur jaringan yang
ada. Fungsi pemantauan kinerja jaringan tentunya berapa pada salah satu lapisan
arsitektur jaringan. Gambar 8 menjelaskan bahwa arsitektur OSI dan TCP/IP
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mempunyai lapisan yang berbeda. Meskipun jumlah lapisan berbeda, semua fungsi
dari lapisan arsitektur OSI telah tercakup di dalam arsitektur TCP/IP.

Gambar 8 Hubungan antara Arsitektur OSI dan TCP/IP

Contoh beberapa fungsi lapisan arsitektur OSI yaitu Application Layer,
Presentation Layer dan Session Layer telah tercakup dalam lapisan pada arsitektur
TCP/IP yaitu Application Layer. Application Layer pada arsitektur TCP/IP dan
OSI mempunyai fungsi yang sama yaitu mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang
dijalankan pada jaringan. Oleh karena itu terdapat banyak protokol bekerja pada
lapisan ini. Salah satu protokol yang bekerja pada Application Layer adalah SNMP
(Simple Network Management Protocol). Digunakan untuk melakukan
pemantauan kinerja jaringan komputer. Saat sebuah perangkat lunak dijalankan untuk
memantau sebuah kinerja jaringan. Perangkat lunak tersebut bekerja pada
Application Layer. Semua yang ditampilkan oleh perangkat lunak pemantau kinerja
jaringan pada kedua arsitektur akan sama, karena pada dasarnya fungsi Application
Layer pada kedua arsitektur adalah sama.

5. Simpulan

Proses remastering dengan Sistem Operasi basis Ubuntu 9.10 Karmic Koala
menghasilkan Distro Linux turunan yaitu Sulolinuz yang mempunyai fungsi sebagai
alat pemantau kinerja jaringan komputer. Distro yang baru yang dihasilkan sudah
terdapat beberapa perangkat lunak yang mendukung pemantauan kinerja jaringan.
Paket perangkat lunak yang telah ditambahkan di dalam Sulolinuz antara lain : Nagios,
Cacti, Munin, Monit, Nmap, Putty, Wireshark dan beberapa perangkat lunak lainnya.
Tentunya paket perangkat lunak tersebut belum terdapat dalam Ubuntu 9.10 Karmic
Koala. Sulolinuz menggunakan Desktop Environment yang berbeda dengan Distro
basisnya. Jika Ubuntu 9.10 menggunakan Gnome Desktop Environment maka
Sulolinuz menggunakan LXDE Desktop Environment. Dalam penambahan
perangkat lunak dilakukan dengan cara mengunduh pada server repositori milik

                                                            Remastering Ubuntu (Febriananta, dkk)
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Universitas Indonesia yaitu http://kambing.ui.edu. Proses pengunduhan paket
perangkat lunak dari server repositori sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya
bandwidth. Sulolinuz memiliki performa yang lebih cepat dalam hal time respon
pada saat melakukan booting dan shutdown. Sulolinuz lebih unggul dalam
penggunaan RAM dan CPU saat melakukan proses pemantauan kinerja jaringan
maupun saat berada dalam posisi idle. Kapasitas file ISO yang dihasilkan dari
proses remastering lebih besar dari pada file ISO dari Distro basisnya. Hal ini
disebabkan karena paket perangakat lunak yang ditambahkan lebih besar daripada
paket perangkat lunak yang dihapus.
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