
 

 

 

II. Tinjauan Pustaka 

 

 

2.1 Multimedia 

Multimedia  di dalam bidang komputer disebut sebagai alat yang berfungsi untuk 

menjalankan suatu file berupa audio, video dan grafis hingga hal tersebut dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. Sebuah player biasa digunakan di perangkat lunak 

atau keras multimedia, hal ini dikarenakan di dalam menjalankan suatu alat yang 

berhubungan dengan multimedia akan membutuhkan sebuah player, sebagai 

contohnya untuk memutar file berformat avi. Kita membuthkan media player 

classic untuk menjalankan file tersebut. Disini yang akan dibahas adalah tentang 

bagaimana membuat pemutar music file berformat mp3 di GNU Linux. 

 

2.2 Format Audio 

Beberapa contoh format file audio : 

 MP3 

Singkatan dari MPEG, Audio Layer 3, MP3 menjadi format paling populer 

dalam musik digital. Kepopuleran MP3 disebabkan karena ukuran file nya 



yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD audio. Format ini 

dikembangkan dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute.Dengan bitrate 128 

kbps, file MP3 sudah berkualitas baik. Namun MP3 Pro-format penerus 

MP3-menawarkan kualitas yang sama dengan bitrate setengah dari MP3. 

MP3 Pro kompatibel dengan MP3. Pemutar MP3 dapat memainkan file 

MP3 Pro-namun kualitas suaranya tidak sebagus piranti yang mendukung 

MP3 Pro. 

 WAV 

Standar suara de-facto di Windows. Hasil ripping dari CD pada awalnya 

direkam dalam format ini sebelum dikonversi ke format lain. Namun 

sekarang tahap ini sering dilewati. File dalam format ini biasanya tidak 

dikompresi dan karenanya berukuran besar. 

 AAC 

AAC adalah singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini merupakan 

bagian standar Motion Picture Experts Group (MPEG), sejak standar 

MPEG-2 diberlakukan pada tahun 1997. Sample rate yang ditawarkan 

sampai 96 KHz-dua kali MP3. Format ini digunakan Apple pada toko musik 

online-nya, iTunes. Kualitas musik dalam format ini cukup baik bahkan 

pada bitrate rendah. iPod pemutar musik digital portabel dari Apple, adalah 

piranti terkemuka yang mendukung format ini. 



 WMA 

Salah satu yang ditawarkan Microsoft, Windows Media Audio (WMA), 

disukai para vendor musik online adalah dukungannya terhadap Digital 

Rights Management (DRM). DRM adalah fitur untuk mencegah 

pembajakan musik, hal yang sangat ditakuti oleh studio musik saat ini. 

Kelebihan WMA tidak hanya itu saja. Kualitas musik yang ditawarkan 

format WMA lebih baik daripada MP3. Tes yang dilakukan situs 

Extremetech.com menunjukkan format ini juga kualitasnya lebih baik 

daripada AAC. Format ini cukup populer. Piranti lunak dan piranti keras 

terbaru umumnya mendukung format ini. Namun dukungan belum seluas 

MP3, kendati hal ini bisa berubah dalam waktu-waktu mendatang. 

 Ogg Vorbis 

Ogg Vorbis merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. 

Format lain yang disebutkan di atas umumnya dipatenkan dan pengembang 

piranti lunak atau pembuat piranti keras harus membayar lisensi untuk 

produk yang dapat memainkan file dengan format terkait. Dari segi kualitas, 

kelebihan Ogg Vorbis adalah kualitas yang tinggi pada bitrate rendah 

dibandingkan format lain. Piranti lunak populer, Winamp dan pelopor 

pemutar MP3 portabel Rio sudah mendukung format ini dalam model 

terbarunya. Walaupun dukungan piranti keras terhadap format ini masih 

jarang. 



 RealAudio 

Salah satu format yang biasa ditemukan pada bitrate rendah. Format dari 

RealNetworks ini umumnya digunakan dalam layanan streaming audio. 

Pada bitrate 128 kbps ke atas RealAudio menggunakan standar AAC 

MPEG-4. 

 MIDI 

Format audio satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh 

synthesizer atau piranti elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil 

konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format ini 

berukuran kecil dan akhir-akhir ini sering digunakan dalam ponsel sebagai 

ringtone. 

 

2.3 Gambas (Gambas Almost Means BASic) 

GAMBAS (Gambas Almost Means BASic) dialek bahasa pemrograman BASIC 

yang berorientasi objek, disertai dengan lingkungan pengembangan terintegrasi 

(Integrated Development Environment). Gambas berjalan di sistem operasi Linux 

dan sistem operasi Unix-like lainnya. Gambas ditujukan bagi pengguna Visual 

Basic yang bermigrasi ke Linux. 



Gambas juga berarti 'udang' dalam bahasa Spanyol, sesuai dengan logo yang 

digunakan Gambas, yakni seekor udang. Gambas yang dikembangkan di Paris oleh 

Benoît Minisini sejak 1999, merupakan perangkat lunak bebas yang dirilis di bawah 

lisensi GNU General Public License. 

Beberapa fitur yang dimiliki Gambas antara lain:  

 Menggunakan basis data seperti MyQL dan PostgreSQL  

 Membangun aplikasi KDE dengan DCOP  

 Menerjemahkan program Visual Basic ke Gambas, dan menjalankannya di 

Linux  

 Membangun solusi jaringan  

 

Gambas dirancang untuk membangun aplikasi dengan antarmuka pengguna 

berbasis grafis (GUI) menggunakan Qt toolkit. IDE Gambas ditulis dengan 

menggunakan Gambas sendiri. Gambas memiliki fasilitas GUI designer untuk 

membantu membuat antarmuka.  

Meskipun Gambas dimaksudkan untuk kemudahan transisi ke atau dari Visual 

Basic, ada perbedaan penting antara Gambas dan Visual Basic. Salah satu 

contohnya adalah indeks array di Gambas dimulai dari 0 (0..n-1), sementara di 

Visual Basic indeks array dapat dimulai dari 0 atau 1 dan selalu berakhir di n. 

 

http://osc.ugm.ac.id/ossdata/index.php?title=Definisi_Perangkat_Lunak_Bebas


2.4 GNU Linux 

Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. 

Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan 

sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya 

pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan 

didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. 

Nama "Linux" berasal dari nama kernelnya (kernel Linux), yang diperkenalkan 

tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya 

umumnya berasal dari sistem operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh 

Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif 

GNU/Linux. 

2.4.1 Perbedaan Sistem Operasi Linux dan Sistem Operasi Lainnya 

Perbedaan utama antara Linux dan sistem operasi populer lainnya terletak pada 

kernel Linux dan komponen-komponennya yang bebas dan terbuka. Linux bukan 

satu-satunya sistem operasi dalam kategori tersebut, walaupun demikian Linux 

adalah contoh terbaik dan terbanyak digunakan. Beberapa lisensi perangkat lunak 

bebas dan sumber terbuka berdasarkan prinsip-prinsip copyleft, sebuah konsep yang 

menganut prinsip: karya yang dihasilkan dari bagian copyleft harus juga merupakan 

copyleft. Lisensi perangkat lunak bebas yang paling umum, GNU GPL, adalah 

sebuah bentuk copyleft, dan digunakan oleh kernel Linux dan komponen-komponen 

dari proyek GNU. 
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Proyek-proyek perangkat lunak bebas, walaupun dikembangkan dalam bentuk 

kolaborasi, sering dirilis secara terpisah. Akan tetapi, dikarenakan lisensi-lisensi 

perangkat lunak bebas secara eksplisit mengijinkan distribusi ulang, terdapat 

proyek-proyek yang bertujuan untuk mengumpulkan perangkat lunak-perangkat 

lunak tersebut dan menjadikannya tersedia dalam waktu bersamaan dalam suatu 

bentuk yang dinamakan distribusi Linux. 

Sebuah distribusi Linux, yang umum disebut dengan "distro", adalah sebuah proyek 

yang bertujuan untuk mengatur sebuah kumpulan perangkat lunak berbasis Linux 

dan memfasilitasi instalasi dari sebuah sistem operasi Linux. Distribusi-distribusi 

Linux ditangani oleh individu, tim, organisasi sukarelawan dan entitas komersial. 

Distribusi Linux memiliki perangkat lunak sistem dan aplikasi dalam bentuk paket-

paket dan perangkat lunak yang spesifik dirancang untuk instalasi dan konfigurasi 

sistem. Perangkat lunak tersebut juga bertanggung jawab dalam pemutakhiran 

paket. Sebuah Distribusi Linux bertanggung jawab atas konfigurasi bawaan, sistem 

keamanan dan integrasi secara umum dari paket-paket perangkat lunak sistem 

Linux. 

2.4.2 Hak cipta dan Merek Dagang 

Linux kernel dan sebagian besar perangkat lunak GNU menggunakan GNU General 

Public License (GPL) sebagai basis lisensinya. GPL mengharuskan siapapun yang 

mendistribusikan kernel linux harus membuat kode sumber (dan semua modifikasi 

atas itu) tersedia bagi pengguna dengan kriteria yang sama. Tahun 1997, Linus 
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Torvald menyatakan, “Menjadikan Linux berbasis GPL sungguh merupakan hal 

terbaik yang pernah saya lakukan. Komponen penting lain dalam sistem Linux 

diijinkan menggunakan lisensi selain dari GPL; banyak pustaka menggunakan GNU 

Lesser General Public License (LGPL), varian GPL yang lebih moderat, dan sistem 

X Window System menggunakan MIT License. 

Linus Torvald telah menyatakan ke khayalak umum bahwa ia tidak akan 

memindahkan lisensi kernel Linux yang saat ini menggunakan GPL versi 2 ke GPL 

versi 3, yang ditembangkan pada pertengahan tahun 2007, dengan alasan beberapa 

ketentuan yang terdapat pada lisensi baru tersebut melarang penggunaan perangkat 

lunak dalam manajemen hak digital (Inggris: Digital rights management).  

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 terhadap Red Hat Linux 7.1 

menemukan bahwa distro perangkat lunak tersebut terdiri atas 30 juta baris kode. 

Dengan menggunakan algoritma model biaya konstruktif (Inggris:Constructive Cost 

Model), penelitian itu memperkirakan bahwa distro tersebut membutuhkan waktu 

kira-kira delapan ribu tahun kerja untuk mengembangkannya. Menurut penelitian 

tersebut, jika semua elemen dari perangkat lunak tersebut dikembangkan dengan 

cara konvensional dalam artian sebagai perangkat lunak tertutup, pengembangan 

distro tersebut akan menelan biaya sebesar 1,08 miliar dolar (basis nilai tukar dolar 

tahun 2000) untuk dikembangkan di Amerika Serikat. 

Sebagian besar kode (71%) ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C, 

namun banyak bahasa lainnya juga ikut terlibat seperti C++, Assembly, Perl, 
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Python, Fortran, dan berbagai bahasa skrip lain. Lebih dari separuh dari seluruh 

kode dilisensikan di bawah naungan GPL. Kernel linux itu sendiri terdiri atas 2,4 

juta baris kode, atau sekitar 8% dari total keseluruhan. 

Penelitian lainnya menghasilkan analisis yang sama terhadap distro Debian 

GNU/Linux versi 4.0. Distro tersebut terdiri atas lebih dari 283 juta baris kode, dan 

penelitian tersebut memperkirakan biaya pengembangan yang dibutuhkan sebesar 

5,4 miliar euro jika dikembangkan sebagai perangkat lunak tertutup. 

Di Amerika Serikat, Linux merupakan merek dagang (SN: 1916230) yang dimiliki 

oleh Linus Torvalds. Linux terdaftar sebagai "Program sistem operasi komputer 

bagi penggunaan komputer dan operasi". Merek dagang ini didaftarkan setelah ada 

suatu kejadian di mana seorang pemalsu bernama William R Della Croce Jr mulai 

mengirim surat kepada para distributor Linux dan megklaim trademark Linux 

adalah hakmiliknya serta meminta royalti sebanyak 10% dari mereka. Para 

distributor Linux mulai mendorong agar trademark yang asli diberikan kepada 

Linus Torvalds. Pemberian lisensi trademark Linux sekarang di bawah pengawasan 

Linux Mark Institute. 

2.4.5 Macam – macam Distribusi Linux 

Terdapat banyak distribusi Linux (lebih dikenali sebagai distro) yang dibuat oleh 

individu, grup, atau lembaga lain. Masing-masing disertakan dengan program 

sistem dan program aplikasi tambahan, di samping menyertakan suatu program 

yang memasang keseluruhan sistem di komputer (installer program). 
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Inti di setiap distribusi Linux adalah kernel, koleksi program dari proyek GNU (atau 

proyek lain), cangkang (shell), dan aturcara utilitas seperti pustaka (libraries), 

kompilator, dan penyunting (editor). Kebanyakan sistem juga menyertakan atur cara 

dan utilitas yang bukan-GNU. Bagaimanapun, utilitas tersebut dapat dipisahkan dan 

sistem ala UNIX masih tersedia. Beberapa contoh adalah aturcara dan utiliti dari 

BSD dan sistem grafik-X (X-Window System). X menyediakan antarmuka grafis 

(GUI) yang umum untuk Linux. 

Contoh-contoh distribusi Linux : 

 Ubuntu dan derivatifnya : Sabily (Ubuntu Muslim Edition), Kubuntu, 

Xubuntu, Edubuntu, GoBuntu, Gnewsense, ubuntuCE 

 SuSE 

 Fedora 

 Mandriva 

 Slackware 

 Debian 

 PCLinuxOS 

 Knoppix 

 Xandros 

 Sabayon 

 CentOS 

 Red Hat 

2.4.6 Distribusi Linux Ubuntu 
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Karena yang digunakan dalam membuat program ini adalah menggunakan Linux 

Ubuntu, maka disini akan dibahas sedikit tentang Linux Ubuntu. Ubuntu 

merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian. Proyek Ubuntu 

resmi disponsori oleh Canonical Ltd yang merupakan perusahaan milik seorang 

kosmonot asal Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Nama Ubuntu diambil dari nama 

sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan, "Ubuntu" berasal dari bahasa kuno 

Afrika, yang berarti "rasa peri kemanusian terhadap sesama manusia". Tujuan dari 

distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam 

Filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu adalah sistem operasi 

lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang 

berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. 

Ubuntu mempunyai filosofi sebagai berikut : 

 bahwa perangkat lunak harus tersedia dengan bebas biaya 

 bahwa aplikasi perangkat lunak tersebut harus dapat digunakan dalam 

bahasa lokal masing-masing dan untuk orang-orang yang mempunyai 

keterbatasan fisik, dan 

 bahwa pengguna harus mempunyai kebebasan untuk mengubah perangkat 

lunak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. 

Perihal kebebasan inilah yang membuat Ubuntu berbeda dari perangkat lunak 

berpemilik (proprietary); bukan hanya peralatan yang Anda butuhkan tersedia 

secara bebas biaya, tetapi Anda juga mempunyai hak untuk memodifikasi perangkat 
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lunak Anda sampai perangkat lunak tersebut bekerja sesuai dengan yang Anda 

inginkan. 

 

Setiap rilis mempunyai nama kode dan nomor versi. Nomor versi berdasarkan tahun 

dan bulan dari rilis. Sebagai contoh, rilis Ubuntu yang pertama, 4.10, dirilis tanggal 

20 Oktober 2004. Rilis ubuntu keluar setiap 6 bulan sekali tiap bulan April dan 

Oktober. Rilis ubuntu biasanya terdiri dari berbagai edisi, yaitu edisi Desktop, 

Server, dan Netbook. Perbedaan mendasar pada ketiganya adalah pada versi desktop 

terdapat tampilan desktop manager sedangkan pada edisi server tidak ada, hanya 

command prompt saja. 

Daftar rilis Ubuntu yang telah dirilis dan yang direncanakan untuk dirilis: 



 

 

 

2.5 Visual Basic 

Microsoft Visual Basic (sering disingkat sebagai VB saja) merupakan sebuah 

bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment 

(IDE) visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi 

Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman (COM), Visual 

Basic merupakan turunan bahasa pemrograman BASIC dan menawarkan 

pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat, Beberapa 

bahasa skrip seperti Visual Basic for Applications (VBA) dan Visual Basic 
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Scripting Edition (VBScript), mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya 

yang berbeda. Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan 

komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic Program-

program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat menggunakan Windows API, 

tapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan. Dalam pemrograman untuk 

bisnis, Visual Basic memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Dalam sebuah survey 

yang dilakukan pada tahun 2005, 62% pengembang perangkat lunak dilaporkan 

menggunakan berbagai bentuk Visual Basic, yang diikuti oleh C++, JavaScript, C#, 

dan Java. 

 

2.5.1 Perkembangan Visual Basic 

VB 1.0 dikenalkan pada tahun 1991, pendekatan yang dilakukan untuk 

menghubungkan bahasa pemrograman dengan GUI berasal dari prototype yang 

dikembang oleh “Alan Cooper” yang di sebut TRIPOD, Kemudian Microsoft 

mengontrak copper dan asosiasinya utk mengembangkan tripod agar dapat 

digunakan di windows 3.0 di bawah nama kode Ruby. Berikut Perjalanan Visual 

Basic (VB 1.0 Sampai VB 10) : Perjalanan dari Visual Basic (VB1 to VB 10).  

1. Proyek “Thunder” dirintis 

2. Visual Basic 1.0 (May 1991) di rilis untuk windows pada 

COMDEX/Windows Wordltrade yang dipertunjukan di Atlanta , Georgia 
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3. Visual Basic 1.0 untuk DOS dirilis pada bulan September 1992. Bahasa ini 

tidak kompatibel dengan Visual Basic For Windows. VB 1.0 for DOS ini 

pada kenyataaanya merupakan versi kelanjutan dari compiler BASIC, 

QuickBasic dan BASIC Professional Development System. 

4. Visual Basic 2.0 dirilis pada November 1992, Cakupan pemrogramannya 

cukup mudah untuk digunakan dan kecepatannya juga telah di modifikasi. 

Khususnya pada Form yang menjadikan object dapat dibuat secara seketika, 

serta konsep dasar dari Class modul yang berikutnya di implementasikan 

pada VB 4 

5. Visual Basic 3.0 , dirilis pada musim panas 1993 dan dibagi menjadi versi 

standard dan professional. VB 3 memasukan Versi 1.1 dari Microsoft Jet 

Database Engine yang dapat membaca serta menulis database Jet (atau 

access) 1.x 

6. Visual Basic 4.0 (Agustus 1995) merupakan versi pertama yang dapat 

membuat windows program 32 bit sebaik versi 16 bit nya. VB 4 juga 

memperkenalkan kemampuan untuk menulis non-GUI class pada Visual 

Basic 

7. Visual Basic 5.0 (February 1997), Microsoft merilis secara eksklusif Visual 

basic untuk versi windows 32 bit . Programmer yang menulis programnya 

pada versi 16 bit dapat dengan mudah melakukan import porgramnya dari 

VB4 ke VB5. dan juga sebaliknya, program VB5 dapat diimport menjadi 

VB4. VB 5 memperkenalakan kemampuan untuk membuat User Control. 
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8. Visual Basic 6.0 (pertengahan 1998) memperbaiki beberapa cakupan, 

temasuk kemapuannya untuk membuat Aplikasi Web-based. Visual Basic 6 

di jadwalkan akan memasuki Microsoft “fasa non Supported” dimulai pada 

maret 2008 

9. Visual Basic .NET (VB 7), dirilis pada tahun 2002, Beberapa yang mencoba 

pada versi pertama .NET ini mengemukakan bahwa bahasa ini sangat 

powerful tapi bahasa yang digunakan sangat berbeda dengan bahasa 

sebelumnya, dengan kekurangan diberbagai area, termasuk runtime-nya 

yang 10 kali lebih besar dari paket runtime VB6 serta peningkatan 

penggunan memory. 

10. Visual Basic .NET 2003 (VB 7.1) , dirilis dengan menggunakan NET 

framework versi 1.1. 

11. Visual Basic 2005 (VB 8.0) , merupakan itegrasi selanjutnya dari Visual 

Basic .NET. dan Microsoft memutuskan untuk menghilangkan kata kata 

.NET pada judulnya. Pada Rilis ini , Microsoft memasukan bebrapa fitur 

baru, diantaranya : Edit and Continue , mungkin inilah kekurangan fitur 

terbesar dari VB .NET. pada VB 2005 ini kita diperbolehkan melakukan 

perubahan kode pada saat program sedang dijalankan Perbaikan pada 

Konversi dari VB ke VB NET12 Visual Basic .NET 2003 (VB 7.1), dirilis 

dengan menggunakan NET Kerangka kerja versi 1.1. IsNot Patent, 

merupakan salah satu fitur dari Visual Basic 2005 merupakan konversi 

If=Not X Is Y menjadi If X IsNot Y. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerangka_kerja


12. Visual Basic 2005 Express, merupkan bagian dari Product Visual Studio. 

Microsoft membuat Microsoft Visual Studio 2005 Express edition untuk 

pemula dan yang gemar dengan VB, salah satu produknya adalah Visual 

Basic 2005 Express yang merupakan produk gratis dari Microsoft. 

13. Visual Basic “Orcas” (VB 9.0) , dijadwalkan akan dirilis pada tahun 2007 

dan dibangung diatas .NET 3.5. Pada rilis ini , Microsoft menambahkan 

beberapa fitur , diantaranya : True Tenary operator , yaitu fungsi 

If(boolean,value, value) yang digunakan untuk menggantikan fungsi IIF, 

LINQ Support, Ekspresi Lambda, XML Literals, Nullable types, Type 

Inference. 

14. Visual Basic „VBx‟ (VB 10.0) , Visual Basic 10, yang juga dkenal dengan 

nama VBx, akan menawarkan dukungan untuk Dynamic Language 

Runtime. 

 

2.6 Metode Waterfall 

Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering 

disebut dengan “classic life cycle” atau model waterfall. Model ini adalah model 

yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, 

tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai didalam Software Engineering 

(SE). Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level 

kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing / 

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio


verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap 

yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

Sebagai contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu 

tahap requirement. 
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