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Sekilas Tentang Distro Slax 

 

Pada saat ini telah banyak dibuat distro linux buatan anak bangsa, oleh 

karena itu dalam tutorial ini penulis akan menjelaskan langkah demi langkah 

untuk membuat sebuah LIVE CD. Dalam pembuatan LIVE CD kali ini saya 

membuat LIVE CD berbasiskan distro SLAX, untuk melihat distro SLAX tersebut 

dapat anda lihat di www.slax.org 

Distro Slax merupakan distro LINUX yang berupa LIVE CD, yang 

penggunaanya dibooting melalui cd, berikut keterangan distro SLAX : 

1. Kernel menggunakan 2.6.16 

2. Menggunakan File System Union fs 

3. Menggunakan Desktop KDE 

4. Berbasis dari distro Slackware 

5. Terintegrasi aplikasi-aplikasi didalamnya (open office, media player, 

games, dana aplikasi lainnya) 

Distro SLAX ini memiliki tools untuk pembuatan LIVE CD (tools ini berada 

didalam isi cd ‘make iso.bat’ jika anda mengeksekusi di windows dan ‘make 

iso.sh’ jika anda mengeksekusi di linux). Jika anda mengeksekusi file tersebut 

maka akan terbentuklah file *.iso yang merupakan image baru dari sebuah 

system operasi. Untuk mencoba system operasi tersebut anda tidak perlu 

memburning file image tersebut kedalam cd, anda hanya perlu menggunakan 

software Virtual Machine, setelah itu bootinglah file image tersebut dari Virtual 

Machine. 
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Screen Shot dari SLAX 

Berikut ini merupakan Boot Splash dari Distro Slax 

 

 

 

Gambar berikut merupakan KDM dari distro SLAX 
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Gambar berikut Merupakan Splash Screen dari distro SLAX 

 

 

 

Gambar berikut merupakan Desktop dari distro SLAX 
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Gambar berikut merupakan Web Browser dari distro SL AX 
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Fungsi-Fungsi dan Organisasi Direktory 

 

/bin  

Didalam direktory ini terdapat file-file eksekusi yang bisa diakses oleh 

semua user, contohnya : cp, cut, date, mv, ls, dir, cd, dan sebagainya. 

/boot 

            Didalam direktory ini berisi file yang dibutuhkan pada saat linux booting, 

isi direktory ini antara lain : vmlinuz, initrd. 

/etc 

           Didalam direktory ini berisi file-file konfigurasi, antara lain : lilo.conf, 

passwd, fstab, mtab. 

/lib 

           Didalam direktory ini berisi file-file library yang dibutuhkan oleh file-file 

aplikasi untuk menjalankan sebuah aplikasi, file library di linux berekstensi *.so. 

/mnt 

          Didalam Direktory ini berisi mount point dari device, contohnya : hardisk, 

flash disk, cd-rom, untuk hardisk primary master dideklarasi dengan hda, primary 

slave deklarasi dengan hdb,  secondary master deklarasi dengan hdc, secondary 

slave deklarasi dengan hdd, flash disk deklarasi dengan sda atau sdb. 

/opt 

         Didalam Direktory ini berisi file-file aplikasi yang telah diinstall, seperti 

program files di windows. 
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/home 

        Didalam Direktory ini menyimpan user, dan user hanya bisa mengakses 

direktory ini di linux. 

/root 

        Didalam Direktory ini hanya bisa diakses oleh root. 

/sbin 

        Didalam Direktory ini berisi file-file yang berisi fle eksekusi yang hanya bisa 

diakses oleh root, antara lain : mount, umount, modprobe, dan sebagainya. 

/tmp 

        Didalam Direktory ini berisi file-file temporary 

/var 

        Didalam Direktory ini untuk menampung macam-macam file 

/usr 

        Didalam Direktory ini berisi plugin-plugin, kernel, file eksekusi. 
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Tutorial Membuat live CD 

 

System Requirements 

Sebelum anda membuat LIVE CD linux, siapkanlah alat-alat yang 

dibutuhkan seperti berikut : 

1. PC dengan spesifikasi sebagai berikut : 

- Memory minimum 384 MB 

- CD - ROM 

- CD – RW (untuk memburning file iso yang telah anda buat) 

- Kapasitas hardisk sebanyak 300 MB 

- Soundcard 

2. Sebuah Live CD slax yang akan diedit (cd ini dapat anda dapatkan 

dengan menghubungi saya di deathbody21185@yahoo.com atau 

amirsi3a@gmail.com) 

3. Tools-Tools Software yang dibutuhkan : 

- netpbm dan ppmtolss (untuk mengconvert gambar) 

- modul-modul aplikasi 

4. Pengetahuan dasar tentang LINUX  
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Langkah-langkah pembuatan live cd 

1. Copy semua isi CD ke dalam Hardisk. 

2. Masukkan Live Cd Slax, kemudian boot komputer anda dari cd. 

3. Jika anda sudah berada di sistem linux tersebut loginlah sebagai ‘root’ 

dan passwordnya adalah ‘toor’. 

4. Jika anda sudah masuk, didalam prompt (konsole) ketikkan (root@slax# 

init  4)  untuk membooting mode grafis. 

5. Lalu anda akan melihat lingkungan linux dengan mode grafis. 

6. Kemudian langkah pertama yang dilakukan ubah cara booting langsung 

menjadi ke mode grafis, ketikkan perintah ini di konsole (# kate 

/etc/inittab)  ubah id nya dari 3 menjadi 4 lalu save editor tersebut. 

7. Untuk Mengubah hostname,  

- Syntax (# HOSTNAME (nama hostnamenya) )   

- HOSTNAME harus dengan huruf besar semua, kemudian ubah 

hostname di editor sesuai dengan keinginan anda  

- Contoh syntax (# HOSTNAME amir) amir sebagai contoh 

hostname 

8. Mengubah wallpaper sesuai dengan keinginan anda  

Langkah-Langkah : 

- Ekstrak modul kdebase.mo yang ada di /boot/base, ekstrak 

kdebase.mo di /tmp/amir (amir adalah direktory yang dibuat 

oleh penulis) 

- Syntax (# mo2dir kdebase.mo /tmp/amir)   
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- Kemudian enter tunggu jika proses sedang berjalan (note: 

semua modul tidak dapat diekstrak ke partisi lain, hanya bisa di 

ekstrak di LIVE CD yang sedang berjalan.). 

- Setelah proses selesai copy wallpaper yang diinginkan ke 

/tmp/amir/opt/kde/share/wallpapers/amir.jpg (amir.jpg adalah 

contoh wallpaper)  

- kemudian copy juga wallpaper tersebut ke 

/opt/kde/share/wallpapers/amir.jpg  

- setelah itu ubah wallpapers di desktop dengan klik kanan di 

desktop, kemudian pilih configure desktop, lalu pilih gambar 

yang tadi telah diletakkan. 

9. Mengganti KDM 

Langkah-langkah : 

- Pada modul kdebase.mo yang telah diekstrak, terdapat file 

konfigurasi KDM, letaknya di 

/tmp/amir/opt/kde/share/config/kdm/background.rc 

- Edit file tersebut, copy file gambar yang diinginkan ke direktory 

/opt/kde/share/wallpapers/rachman.jpg (rachman.jpg adalah 

contoh gambar yang dicopy) 

- Kemudian copy juga gambar yang sama ke direktory 

/tmp/amir/opt/kde/share/wallpapers/rachman.jpg. 

- Setelah itu ubah konfigurasi yang ada di background.rc 
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File konfigurasi yang ada di background.rc : 
 
[Desktop0] 
BackgroundMode=Flat 
BlendBalance=100 
BlendMode=NoBlending 
ChangeInterval=60 
Color1=0,0,200 
Color2=192,192,192 
CurrentWallpaper=0 
LastChange=0 
MinOptimizationDepth=1 
MultiWallpaperMode=NoMulti 
Pattern=fish 
Program= 
ReverseBlending=false 
UseSHM=false 
Wallpaper=default_blue.jpg 
WallpaperList= 
WallpaperMode=Scaled 

                   

- Ubah Wallpaper = default_blue.jpg menjadi Wallpaper = 

/opt/kde/share/wallpapers/rachman.jpg (gunakan editor) 

- Lalu save 

10. Untuk mengubah Password ketikkan ini di konsole (# change passwd).  

11. Untuk mengganti Bootsplash,  

- Ubah gambar dengan resolusi 640 x 480  

- Kemudian save gambar (gunakan adobe photoshop) file => 

save for web 

- Ubah bit color menjadi 8 bit atau kurang. 

- Convert gambar tersebut menjadi *.pcx 

- Setelah itu gunakan program ppmtolss16 dan netpbm (install 

program ini di live cd hanya untuk mengconvert gambar) 
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- Jalankan live cd 

- Convert file gambar tersebut dari *.pcx menjadi *.ppm 

- Syntax (# pcxtoppm <splash.pcx> splash.ppm)  dalam hal ini 

penulis mengambil contoh splash.pcx sebagai sumber gambar 

dan splash.ppm hasil gambar yang akan di convert. 

- Setelah itu ubah dari *.ppm ke *.lss 

- Syntax (# /ppmtolss <splash.ppm> splash.lss)  

- Kemudian setelah gambar tersebut telah jadi (splash.lss) copy 

gambar tersebut kemudian overwrite splash.lss yang ada di 

direktory /boot (langkah ini lakukan di windows, pada isi file dari 

cd SLAX yang anda copy dalam hardisk) 

- Note : dalam convert gambar dari format *.pcx ke *.ppm tidak 

dapat menggunakan software lain. 

12. Ubah tulisan yang ada di /boot/splash.cfg menggunakan editor (notepad, 

editplus, ultraedit, dan sebagainya.), kemudian save. (langkah ini lakukan 

di windows) 

13. Mengganti splash screen. 

- Install splash screen (penulis menggunakan splash screen 

‘moodin’) 

- Syntax (# installpkg moodin.tgz)  

- Kemudian masuk ke control center => appearance and themes 

=> splash screen, ubah ke file screen yang telah anda install. 

- Kemudian buat file *.tgz tadi menjadi sebuah modul 
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- Syntax (# tgz2mo moodin.tgz moodin.mo)  

- Copy splash screen yang telah menjadi modul tadi ke direktory 

/base yang telah dicopy ke hardisk(lakukan ini di windows) 

14. Masukkan Aplikasi-aplikasi 

Untuk menambah aplikasi dalam LIVE CD 

- Ambil semua aplikasi yang anda butuhkan di internet, berikut 

referensi dari penulis 

1. www.linux-live.org 

2. www.slax.org 

3. www.kde-look.org 

4. dan sebagainya. 

5. atau dapat menghubungi saya di 

deathbody21185@yahoo.com, aplikasi yang anda inginkan 

dapat saya kirim melalui e-mail. 

- Dalam distro linux yang saya buat penulis menambahkan 

aplikasi- aplikasi berikut : 

1. Gambas (aplikasi seperti Visual Basic) 

2. Moodin (splash screen) 

3. Java (pemrograman java) 

4. Dia (diagram editor seperti visio) 

5. Blender (aplikasi seperti 3D Max) 

6. KBFX (aplikasi untuk mengubah tampilan start menu) 
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- Setelah mendapat aplikasi tersebut kemudian install aplikasi 

tersebut 

- Syntax (# installpkg  file_instalasi.tgz )  

- Setelah aplikasi tersebut diinstall, jadikanlah aplikasi tersebut 

menjadi modul 

- Syntax (#tgz2mo  nama_file.tgz  nama_file.mo)  

- Setelah menjadi sebuah modul, copy modul tersebut ke 

direktory /base (lakukan ini di windows) 

15. Mengganti cursor mouse 

Langkah-Langkah : 

- Ambil paket instalasi cursor mouse yang diinginkan dari 

www.kde-look.org 

- Disini penulis menggunakan cursor redhat, kemudian install 

paket tersebut. 

- Syntax (# installpkg cursor_redhat.tgz)   

- Cursor_redhat.tgz adalah nama paket instalasinya  

- lalu ubah peripherals => mouse => cursor theme, ubah ke 

cursor yang tadi telah anda install. 

16. Mengesave semua konfigurasi  

Setelah semua langkah-langkah diatas dijalankan, maka akn dilakukan 

save konfigurasi, berikut langkah-langkahnya : 

- Jadikanlah modul kdebase.mo yang telah di ekstrak tadi 

menjadi senuah modul kembali. 
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- Syntax (# dir2mo /tmp/amir /root/kdebase.mo) 

- amir adalah direktory hasil pengekstrakan dari kdebase.mo, 

/root/kdebase.mo adalah hasil direktory yang dijadikan modul 

kembali lalu ditaruh di /root 

- Copy kdebase.mo ke direktory base yang telah dicopy di 

hardisk, overwrite yang asli. 

- Setelah semua telah di edit (aplikasi telah diinstall, perubahan 

konfigurasi boot, penggantian wallpaper, penggantian KDM, 

pengubahan hostname, pengubahan password, penggantian 

splash screen, dan sebagainya.), lakukanlah save konfigurasi. 

- Syntax (# configsave amir.mo) 

- amir.mo adalah modul pengesavean konfigurasi, setelah modul 

tersebut jadi, copy modul tersebut ke direktory /base yang telah 

dicopy di hardisk.                    

17. Jadikan File image 

Langkah-Langkah : 

- Masuk ke dalam direktory linux Slax yang telah ada di dalam 

Hardisk, kemudian eksekusi ‘make iso.bat’ dengan mengklik 

ganda. (jika didalam windows) 

- Untuk di linux eksekusi ‘make iso.sh’ 

18. Kemudian cobalah file image tersebut didalam Virtual Machine (dengan 

membooting melalui fili image (*.iso). jika sudah berhasil maka burninglah 

file image tersebut. 
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19. Jadilah Live CD linux buatan anda sendiri. 

20. Untuk Menjalankan Boot lah komputer anda dari CD (setting di bios 

komputer anda) 

21. End Of Session 

22. Penulis berharap anda dapat mengembangkan distro ini dengan lebih baik 

23. Selamat Mencoba =). 
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