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KATA SAMBUTAN  KATA SAMBUTAN  

 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pembinaan Karir 

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru.Sejalan dengan hal 

tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 

(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.Hasil 

UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 

penguasaan pengetahuan. 

Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) 

kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk 

pelatihan guru paska UKG melalui program Pembinaan Karir. Tujuannya untuk 

meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber belajar 

utama bagi peserta didik.Program Pembinaan Karir dilaksanakan melalui pola 
tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka dengan online. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan 

Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 

dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi 

guru sesuai dengan bidangnya.  

Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah 
modul untuk program Pembinaan Karir tatap muka dan GP online untuk semua 
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mata pelajaran dan kelompok kompetensi.Dengan modul ini diharapkan program 

GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 

kompetensi guru.Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru 

Mulia Karena Karya. 

 

 

      Jakarta,  Februari 2017 

      Direktur Jendral 

      Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

      Sumarna Surapranata, Ph.D 

      NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR                                   
                                                                    KATA PENGANTAR 
 
 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 

yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan 

tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan. 

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam 

mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 

masa mendatang. 

Makassar,  

Kepala LPPPTK KPTK Gowa 

Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 

NIP  19650430 1991 03 1 004 
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PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar belakang 

Saat ini, teknologi informasi  di Indonesia bukan hal yang asing lagi bagi 

masyarakat. Hampir di semua sektor di Indonesia menggunakan teknologi 

informasi. Bahkan pemerintah saat ini banyak menggalakkan teknologi  untuk 

mendukung kinerja pemerintah. Oleh karena itu, dewasa ini pemerintah juga 

gencar dalam mendorong pendidikan untuk dapat mencetak lulusan-lulusan yang 

dapat membangun teknologi informasi yang tepat guna. 

Dewasa ini, banyak sekali organisasi terutama organisasi formal dalam 

menjalankan kegiatannya dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas kerja. Semakin kompleksnya permasalahan yang sering dihadapi 

mendorong stakeholders untuk dapat menyesuaikan diri agar bisa tetap 

bertahan. Saat ini, teknologi informasi merupakan salah satu faktor strategis 

dalam meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau 

meningkatkan kinerja instansi, badan, dan lembaga yang diharapkan dapat 

menjawab permasalahan yang dihadapi stakeholders. 

Manfaat dan peran teknologi informasi yang telah dirasakan oleh 

stakeholders membuat permintaan penyediaan teknologi informasi terkini 

semakin meningkat.Sementara perusahaan penyedia teknologi informasi 

khususnya di kota-kota kecil yang belum tersentuh dengan teknologi, masih 

terbatas dan belum bisa memenuhi semua kebutuhan permintaan bidang 

teknologi informasi.Selain itu, penerapan Teknologi Informasi juga membutuhkan 

keahlian khusus yang berkompeten dibidangnya.Keterbatasan tenaga ahli 

dibidang teknologi informasi ini juga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya 
semua permintaan stakeholders. 

Perusahaan penyedia jasa teknologi informasi yang ada saat ini belum 

mampu memenuhi semua permintaan pasar yang semakin kompleks yang 

mencakup seluruh bidang teknologi informasi, seperti hardware komputer dan 
peripheral, pengadaan software dan aplikasi, Internet Service Provider (ISP), 

Networking dan Administrasi Server, Multimedia Service, E-Security, Building 

Automatic System (BAS). 
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Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka perlu kiranya kami sebagai 

pelaku pendidikan mengambil bagian dalam pembuatan modul  yang dalam 
kesempatan ini mengambil judul  “Mengadministrasi Layanan Jaringan pada 

Server Tingkat Lanjut” guna memfasilitasi guru  TKJ meraih kompetensi yang 

tinggi untuk disampaikan kepada peserta didiknya masing-masing. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 

Adapun tujuan modul pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru mempunyai pegangan yang baku dalam memberikan materi 

pengajaran Mengadministrasi layanan jaringan pada server tingkat dasar. 

2. Memberikan kemudahan fasilitas belajar kepada guru TKJ yang 

membutuhkan. 

3. Meningkatkan kompetensi guru TKJ bagi yang membutuhkan dalam 

mengajar. 

4. Meningkatkan kemampuan guru TKJ bagi yang membutuhkan. 

 

C. Peta Kompetensi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 
1. Menguji konfigurasi Securing Web / HTTPS Server 

2. Menguji konfigurasi FTP Server 

3. Menguji konfigurasi Securing FTP Server 

4. Menguji konfigurasi Mail Server 

Menguji konfigurasi Securing Web / HTTP Server 

Menguji konfigurasi FTP Server 

Menguji konfigurasi Securing FTP Server 

Menguji konfigurasi Mail Server 

Menguji konfigurasi Web mail Server 

Menguji konfigurasi Proxy Server 

Menguji konfigurasi wide area network 
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5. Menguji konfigurasi Web mail Server 

6. Menguji konfigurasi Proxy Server 

7. Menguji wide area network 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 
Modul ini terdiri dari delapan kegiatan belajar.Peserta diklat dapat 

mempelajari sesuai dengan urutan kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 6. 

Untuk setiap kegiatan belajar urutan yang harus dilakukan oleh peserta diklat 

dalam mempelajari modul ini adalah : 

1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal dari 

kegiatan belajar tersebut. 

2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek 

yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai 

4. Melakukan aktifitas pembelajaran dengan urutan atau kasus 

permasalahan sesuai dengan contoh.  

5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja yang 

telah disediakan. 

6. Menjawab pertanyaan dalam umpan balik yang akan mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi melalui penilaian diri. 

Modul ini menggunakan beberapa dukungan perangkat yang  harus 

disediakan. Peserta dapat menggunakan perangkat yang dimiliki tetapi harus 

memenuhi standart spesifikasi yang telah ditetapkan.Hal ini bertujuan agar setiap 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya. 

Perangkat-perangkat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran modul ini 

adalah: 

1. Personal Computer (PC) dengan OS debian 8.0 atau Windows  

2. Kabel UTP yang telah dicrimping 

3. Software Virtualisasi seperti VMWare atau Virtualbox 

4. Software Cisco Packet Tracer  

5. Router 
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Menguji Konfigurasi Secure Web Server (HTTPS) 
 

A. Tujuan 
Kegiatan  belajar1 ini, diharapkan peserta dapat :  

1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure web server. 

2. Memahami perbedaan antara web server dengan secure web server 
3. Menginstalasi secure web  server pada debian 8.0 (apache) 

4. Mengkonfigurasi secure web server 

5. Menguji dan mengaplikasikan secure web server 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure web server. 

2. Memahami perbedaan antara web server dengan secure web server 

3. Menginstalasi secure web  server pada debian 8.0 (apache) 

4. Mengkonfigurasi secure web server 

5. Menguji dan mengaplikasikan secure web server 

 

C. Uraian Materi 
1. Pengertian Web server 

Server web atau yang dalam bahasa inggris disebut web server adalah 
merupakan perangkat lunak (software) dalam server yang berfungsi untuk 

menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui protokol HTTP dan 

atau HTTPS dari client yang lebih dikenal dengan nama browser, kemudian 

mengirimkan kembali (respon) hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk 

halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa web server merupakan 
pelayan (pemberi layanan) bagi web client (browser) seperti Mozilla, Chrome, 

Internet Explorer, Opera, Safari dan lain sebagainya, supaya browser dapat 

menampilkan halaman atau data yang anda minta. 
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2. Fungsi Web Server 
Fungsi utama dari web server adalah untuk mentransfer atau 

memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol komunikasi 

tertentu.Oleh karena dalam satu halaman web biasanya terdiri dari berbagai 

macam jenis berkas seperti gambar, video, teks, audio, file dan lain sebagainya, 

maka pemanfaatan web server berfungsi juga untuk mentransfer keseluruhan 

aspek pemberkasan dalam halaman tersebut, termasuk teks, gambar, video, 

audio, file dan sebagainya. 
Pada saat anda ingin mengakses sebuah halaman website, biasanya 

anda mengetik halaman tersebut di browser seperti mozilla, chrome dan lain-lain. 

Setelah anda meminta (biasanya dengan menekan enter) untuk dapat 
mengakses halaman tersebut, browserakan melakukan permintaan ke web 

server. Disinilah web server berperan, web server akan mencarikan data yang 
diminta browser, lalu mengirimkan data tersebut ke browser atau menolaknya 

jika ternyata data yang diminta tidak ditemukan. 

Beberapa contoh web server yang paling banyak digunakan diantaranya adalah : 
 Apache 

 Apache Tomcat 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) 

 Nginx 

 Lighttpd 

 Litespeed 

 Zeus Web Server 

Fitur-fitur standar web server adalah : 
 HTTP 

 Logging 

 Virtual Hosting 

 Pengaturan Bandwidth 

 Otektifikasi 

 Kompresi Konten 
 HTTPS 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol yang digunakan 

oleh web server dan web browser untuk dapat berkomunikasi antara satu sama 

lain. Sedangkan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah merupakan 
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versi aman (secure) dari HTTP.Biasanya protokol HTTP menggunakan port 80 

dan protokol HTTPS menggunakan port 443.Untuk mengenal dan membedakan 

keduanya, anda bisa lihat pada saat anda mengakses suatu halaman website 

apakah berwalan http:// atau https://. 

Web server biasanya telah dilengkapi pula dengan mesin penerjemah bahasa 

skrip yang memungkinkan web server dapat menyediakan layanan situs dinamis, 

yaitu situs yang dapat berinteraksi dengan pengunjung dengan memanfaatkan 

pustaka tambahan seperti PHP dan ASP. 
 
3. Cara Kerja Web Server 

Sederhananya tugas web server adalah untuk menerima permintaan dari 
client dan mengirimkan kembali berkas yang diminta oleh client tersebut. 

Seperti yang sudah diinformasikan diatas bahwa client yang dimaksud disini 

adalah komputer desktop yang memiliki atau telah menginstall web browser 

seperti Chrome, Mozilla, Opera dan lain-lain yang dapat terhubung ke web server 

melalui jaringan internet atau intranet. 

Perangkat lunak web server terdapat pada komputer server, dan di komputer 

ini pula data-data website tersimpan dengan rapih.Sama halnya dengan 
komputer client, komputer server juga harus terhubung dengan jaringan internet 

atau jaringan intranet untuk dapat diakses oleh client. 

Pada saat client (browser) meminta data web page kepada server, maka 

instruksi permintaan data oleh browser tersebut akan dikemas di dalam TCP 

yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat yang dalam hal ini 

merupakan protokol berikutnya yaitu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) dan 

atau Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Data yang diminta dari 

browser ke web server disebut dengan HTTP request yang kemudian akan 

dicarikan oleh web server di dalam komputer server. Jika ditemukan, data 

tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirim kembali ke 

browser untuk ditampilkan. Data yang dikirim dari server ke browser dikenal 

dengan HTTP response. Jika data yang diminta oleh browser tersebut ternyata 

tidak ditemukan oleh web server, maka web server akan menolak permintaan 
tersebut dan browser akan menampilkan notifikasi error 404 atau Page Not 

Found. 

http://
https://.
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Meskipun proses atau cara kerja web server diatas seperti sangat rumit, tapi 

pada prakteknya proses tersebut berlangsung dengan sangat cepat. Anda 

bahkan bisa sampai tidak menyadari bahwa pada saat anda meminta suatu 

halaman web, ternyata hal itu membutuhkan proses yang sangat panjang sampai 
halaman tersebut dapat anda lihat di browser anda. 

 
4. Perbedaan antara web server dengan secure web server (HTTP 

dan HTTPS) 
Beberapa perbedaan utama antara http dan https, dimulai dengan port 

default, yang 80 untuk http dan 443 untuk https. Https bekerja dengan transmisi 

interaksi yang normal http melalui sistem terenkripsi, sehingga dalam teori, 

informasi tidak dapat diakses oleh pihak selain klien dan server akhir. Ada dua 

jenis umum lapisan enkripsi: Transport Layer Security (TLS) dan Secure Socket 

Layer (SSL), yang keduanya menyandikan catatan data yang dipertukarkan. 
 
5. Cara  Kerja HTTPS 

HTTPS bukan protokol yang terpisah, tetapi mengacu pada kombinasi dari 
interaksi HTTP normal melalui Socket Layer terenkripsi SSL (Secure) atau 

Transport Layer Security (TLS) mekanisme transportasi. Hal ini menjamin 

perlindungan yang wajar dari penyadap dan (asalkan dilaksanakan dengan benar 

dan otoritas sertifikasi tingkat atas melakukan pekerjaan mereka dengan baik) 

serangan. 

Port default TCP https: URL adalah 443 (untuk HTTP tanpa jaminan, 

defaultnya adalah 80). Untuk mempersiapkan web-server untuk koneksi https 

penerima harus sebagai administrator dan membuat sertifikat kunci publik untuk 
server web.Sertifikat ini dapat dibuat untuk server berbasis Linux dengan alat 

seperti Open SSL yang ssl atau gensslcert SuSE. Sertifikat ini harus 

ditandatangani oleh otoritas sertifikat satu bentuk atau lain, yang menyatakan 

bahwa pemegang sertifikat adalah siapa yang mereka ajukan. Web browser 

pada umumnya didistribusikan dengan penandatanganan sertifikat otoritas 

sertifikat utama, sehingga mereka dapat memverifikasi sertifikat yang 

ditandatangani oleh mereka. 

Bila menggunakan koneksi https, server merespon koneksi awal dengan 

menawarkan daftar metode enkripsi mendukung.Sebagai tanggapan, klien 
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memilih metode sambungan, dan klien dan sertifikat server pertukaran untuk 

otentikasi identitas mereka. Setelah ini dilakukan, kedua belah pihak bertukar 

informasi terenkripsi setelah memastikan bahwa kedua menggunakan tombol 

yang sama, dan koneksi ditutup. Untuk host koneksi https, server harus memiliki 

sertifikat kunci publik, yang embeds informasi kunci dengan verifikasi identitas 

pemilik kunci itu. Sertifikat Kebanyakan diverifikasi oleh pihak ketiga sehingga 

klien yakin bahwa kuncinya adalah aman. 
 
6. Keuntungan  menggunakan HTTP dibanding HTTPS 

Untuk mengamankan komunikasi antara browser dengan web 

server.Bagaimana bisa? Ilustrasi singkat berikut akan menjawabnya: Ketika anda 

mengakses sebuah web server yang menggunakan protokol HTTPS, halaman 

yang dikirimkan pada anda telah dienkripsi dulu oleh protokol ini. Dan semua 

informasi yang anda kirimkan ke server (registrasi, identitas, nomor pin, transfer 

pembayaran) akan dienkripsi juga sehingga tidak ada yg bisa mencuri dengar 
(eavesdropping) data-data anda  ketika proses transaksi sedang berlangsung. 

Maka transaksi data anda menjadi lebih safe. Protokol HTTPS bisa anda 
temukan pada situs-situs perbankan, e-commerce, form registrasi, dsb. Karena di 

area bisnis inilah rentan sekali terjadi eavesdropping oleh pihak ketiga.Untuk 

itulah anda membutuhkan sertifikat SSL. 

 

7. Pengertian dan fungsi SSL 
SSL Certificate (Secured Socket Layer) digunakan untuk mengamankan 

transmisi data melalui situs web. Transmisi data seperti informasi kartu kredit, 
nama pengguna dan password account, semua informasi sensitif lain harus 

diamankan untuk mencegah eavesdropping, pencurian data pada saat proses 

transaksi online, dan lain-lain. Sertifikat SSL dapat mengamankan data tidak 

hanya diaplikasikan melalui situs web saja tetapi dalam transmisi email pun 

dapat dijamin dengan SSL ini.Dengan SSLCertificate data jadi terenkripsi 

sebelum melakukan transmisi melalui internet. Data yang telah terenkripsi dapat 

didekodekan hanya oleh server yang mana benar-benar mengirimkannya sendiri. 

Ini adalah jaminan bahwa informasi yang dikirimkan ke situs web tidak akan 

dicuri atau dirusak. 
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SSL Certificate itu sendiri adalah kode rahasia besar, yaitu dengan 

ukuran mulai dari 1.024 Bit, 2048 Bit, hingga 4096 Bit.SSL Certificate kode ini 

harus diinstal pada server di mana situs web nama domain dijalankan. Ketika 

Anda mengakses situs web dijamin dengan sertifikat, Anda akan melihat gembok 
emas pada browser Anda.Indikator lain bahwa kita sudah terhubung ke situs web 

aman terdapat https:// di awal alamat URL-nya. Situs yang tidak memiliki 

installasi sertifikat di alamat URL hanya tertera http:// saja. Jika diklik pada bar 
biru / hijau nya maka akan muncul lagi keterangan lebih mengenai SSL 

Certificate yang digunakannya tersebut. 

 
8. Instalasi 

Untuk menginstall secure web server tidaklah berbeda dengan menginstall 

web server yang biasa (bukan secure web server). Berikut cara instalnya. 

#apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin lynx 

Selanjutnya perlu juga diinstall ssl dan ssl cert 

#apt-get installssl ssl-cert 
 

9. Konfigurasi 

Untuk konfigurasi secure web server langkah pertama adalah mengaktifkan 

mode ssl pada server. 

#a2enmod ssl 
Selanjutnya serviceapache yang telah diinstal sebelumnya perlu 

dilakukanrestart 

#/etc/init.d/apache2 restart 

Kemudian buat direktory untuk menyimpan server key dan sertificate 

#mkdir /etc/init.d/apache2/ssl 

Langkah selanjutnya adalah membuat certificate SSL 

# openssl req -x509 -nodes -days 730 -newkey rsa:2048 –keyout 

/etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt 

 

 

 

 
 

https://
http://
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Hasil membuat certificate ssl adalah sebagai berikut : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Langkah selanjutnya karena kita mengaktifkan 2 metode, HTTP dan HTTPS. 

Jadi protokol HTTP yang telah dibuat diabaikan terlebih dahulu , karena ini sudah 

pasti akan berfungsi seperti seharusnya. Komponen apache yang menunjukkan 
dimana letak website kita disimpan ada pada file default. Ini berada di 

/etc/apache2/sites-available/default.Itu adalah salah satu komponen apache yang 

menunjukkan letak penyimpanan website. Secara default file ini merujuk ke 

/var/www/. Didalam /etc/apache2/sites-available/ terdapat 2 buah file, yang satu 
adalah file default, dan yang kedua adalah default-ssl. Untuk HTTPSfokus pada 

file default-ssl. Buka file default-sslpada folder apache2. 

 
#pico /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf 

Kemudian ada beberapa konfigurasi yang perlu di sesuaikan pada file tersebut 

seperti berikut 

 

 

 

 

You are about to be asked to enter information that will be incorporatedinto your 

certificate request.What you are about to enter is what is called a Distinguished 

Name or a DN.There are quite a few fields but you can leave some blankFor 

some fields there will be a default value,If you enter '.', the field will be left 

blank. 

    ----- 

   Country Name (2 letter code) [AU]:ID 

 

   State or Province Name (full name) [Some-State]:Jawa Timur  

 

   Locality Name (eg, city) []: Malang 

 

   Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: TKJ Team  
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Selanjutnya cari baris ini dan berikan tanda comment (#): 

 
 
 

 
Kemudian aktifkan website default-ssl yang telah dibuat dengan cara berikut. 

#a2ensite default-ssl 

Setelah seluruh konfigurasi diatas telah di lakukan.Langkah terakhir adalah 
merestart kembali service apache2. 

#/etc/init.d/apache2 restart 

10. Pengujian 

Dengan konfigurasi seperti yang telah dilakukan diatas, terdapat 2 

metode dalam mengakses website,yaitu HTTP dan HTTPS, dimana untuk 

website dengan metode HTTPS akan lebih aman dari ancaman hacker dibanding 

menggunakan HTTP. 

Karena sertifikat yang dibuat ini adalah buatan sendiri maka ketika 

mengakses https://smkn.com maka yang muncul adalah Security Warning 

seolah-olah kita mengakses website yang tidak aman. Untuk melanjutkan ke 

website kita pilih saja pilihan add exception pada browser anda.Ada perbedaan 

diantara sertifikat yang gratis, dan yang berbayar sekaligus verified. Perbedaan 

ini sangat jelas ketika kita pertama kali membuka url tersebut di browser 

kita.Untuk certificate gratis buatan kita sendiri, akan tampil seperti ini : 

 

<VirtualHost _default_:443> 

ServerAdmin webmaster@localhost 

ServerName www.smkn.com 

DocumentRoot /var/www/ 

 

#Tambahkanbaris ini di file default-ssl  

 
SSLEngine On 

SSLCertificateFile  /etc/apache2/ssl/apache.crt 

SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/ssl/apache.key 

# SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem 

# SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key 

https://smkn.com
http://www.smkn.com
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Gambar 1.1 Pengujian HTTPS 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar 

yang harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam 

pengetahuan dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan 

uraian materi yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2) Pahamilah pengertian dan fungsi dari samba server. 
3) Amatilah karakteristik dari protocol samba dari sisi client maupun 

server 

4) Terapkan cara membuat samba  pada sisi server menggunakkan 

debain 8.0 dengan menggunakan pc yang sesungguhnya atau 

menggunakan virtual. 
5) Ujilah samba server yang telah dibangun dari client (windows) 

6) Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 
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7) Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mencocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
 

E. Rangkuman 
1. Https bukan protokol yang terpisah, tetapi mengacu pada kombinasi dari 

interaksi HTTP normal melalui Socket Layer terenkripsi SSL (Secure) atau 

Transport Layer Security (TLS) mekanisme transportasi. Hal ini menjamin 

perlindungan yang wajar dari penyadap dan (asalkan dilaksanakan 

dengan benar dan otoritas sertifikasi tingkat atas melakukan pekerjaan 

mereka dengan baik) serangan. 
2. Perbedaan  utama antara http dan https, dimulai dengan port default, yang 

80 untuk http dan 443 untuk https. Https bekerja dengan transmisi 

interaksi yang normal http melalui sistem terenkripsi, sehingga dalam teori, 

informasi tidak dapat diakses oleh pihak selain klien dan server akhir.  
3. Port default TCP https: URL adalah 443 (untuk HTTP tanpa jaminan, 

defaultnya adalah 80). Untuk mempersiapkan web-server untuk koneksi 

https penerima harus sebagai administrator dan membuat sertifikat kunci 

publik untuk server web. Sertifikat ini dapat dibuat untuk server berbasis 
Linux dengan alat seperti Open SSLSamba  dapat bekerja pada sistem 

operasi berbasis linux dan unix. 
4. SSL Certificate (Secured Socket Layer) digunakan untuk mengamankan 

transmisi data melalui situs web. 
5. Perbedaan utama antara http dan https, dimulai dengan port default, yang 

80 untuk http dan 443 untuk https. Https bekerja dengan transmisi 

interaksi yang normal http melalui sistem terenkripsi, sehingga dalam teori, 

informasi tidak dapat diakses oleh pihak selain klien dan server akhir. 

 
F. Latihan Soal 
1. Sebutkan keuntungan menggunakan secure web server. 
2. Pada port berapakah secure web server berjalan. 

3. Sebutkan contoh-contoh penggunaan secure web server diterapkan. 

4. Sebutkan paket service yang harus diinstal untuk membuat secure 

webserver. 
5. Sebutkan secara default website disimpan pada debian. 
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G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar 

Latihan / Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah 

jumlah skor jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut 

untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah selesai dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 

 

Skala penilaian : 

90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda 

telah kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan 

mempelajari kembali materinya terutama pada bagian yang belum 

dikuasai. 
 

H. Kunci Jawaban 
1. Keuntungan menggunakan secure web server adalah halaman yang 

dikirimkan telah dienkripsi dulu oleh protokol ini. Dan semua informasi yang 

anda kirimkan ke server (registrasi, identitas, nomor pin, transfer 

pembayaran) akan dienkripsi juga sehingga tidak ada yg bisa mencuri 

dengar (eavesdropping) data-data anda  ketika proses transaksi sedang 

berlangsung. 

2. Secure web server berjalan pada port 443. 
3. Paket service samba pada debian adalah apache2, ssl, dan sslcert. 

4. Penerapan secure web server sangatlah berguna diterapkan pada 

perbankan dan di dunia bisnis misalnya untuk internet banking. 
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5. Diretori penyimpanan wibsite pada debian secara default disimpan pada 

direktori /var/www/ 
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Menguji Konfigurasi FTP Server 
 

A. Tujuan  
Kegiatan  belajar2 ini, diharapkan peserta dapat :  
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure FTP. 

2. Menginstalasi secure FTP server pada debian 8.0 

3. Mengkonfigurasi secure FTP server 

4. Menguji dan mengaplikasikan secure FTP server 

 

B. Indikator  
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure FTP server 
2. Menginstalasi secure FTP server pada debian 8.0 

3. Mengkonfigurasi secure FTP server 

4. Menguji dan mengaplikasikan secure FTP server 

 

C. Uraian Materi 
1. Sejarah FTP 

FTP (File Transfer Protocol) adalah salah satu protokol tertua yang 

pernah ada di Internet. Protokol FTP dikembangkan oleh Abhay Bhushan 

(alumni IIT dan  MIT) pada tahun 1970-an, ketika bekerja pada proyek 

ARPAnet. Namun demikian, FTP tetap menjadi jenis layanan yang kerap kali 

dimanfaatkan oleh pengguna Internet, terutama untuk mendownloadsoftware 

atau hal-hal lain. File Transfer Protocol [FTP] telah ada semenjak dua puluh 

tahun di sejarah internet, sehingga protokol ini sudah memiliki standard yang 

baik. Banyak cara lain yang datang dan pergi, tetapi FTP merupakan cara 

yang paling sering digunakan untuk mengirimkan file melalui internet, dan ini 

menjadikannya perangkat yang kami sarankan untuk memamanage situs 
Anda di MediaHostNet – FTP client sudah tersedia dalam setiap sistem 

operasi yang mendukung jaringan, dan ada beberapa unsur dalam 

managemen situs yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan FTP 
client. FTP menjadi sebuah elemen penting dalam internet sehingga akan 

sangat merugikan jika tidak menyediakan fasilitas yang mendukung FTP 

sebagai bagian dalam situs Anda. 
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2. Pengertian FTP 
FTP atau File Transfer Protokol, merupakan salah satu protokol internet 

yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk proses 

transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. 

 

3. Pengertian FTP Menurut KBBI 
FTPadalah File Transfer Protocol jaringan standar yang digunakan untuk 

mentransfer file dari satu host ke host lain melalui jaringan berbasis TCP, 
seperti the Internet. FTP dibangun pada arsitektur client-server dan 

menggunakan kontrol terpisah dan koneksi data antara klien dan server. 

Pengguna FTP dapat mengotentikasi sendiri menggunakan teks yang jelas 

untuk sign-in protokol tetapi dapat terhubung secara anonim jika server 

dikonfigurasi untuk mengijinkankan hal tersebut. (Pengertian FTP Menurut 

wikipedie bahasa Inggris, diterjemahkan) 
FTPadalah: Singkatan dari  File Transfer Protocol, protokol untuk 

pertukaran file melalui Internet. FTP bekerja dengan cara yang sama seperti 

HTTP untuk mentransfer halaman web dari server ke pengguna browser dan 

seperti pada teknologi SMTP untuk mentransfer surat elektronik ke Internet, 

FTP ini menggunakan TCP / IP protokol Internet untuk memungkinkan 

transfer data.  

 

4. Fungsi FTP 
Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam 

jaringan, secara detail FTP server dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Untuk men-sharing data. 
2. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer. 

3. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. 
4. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 

 
5. Kelebihan dan Kekurangan FTP 

 Kelebihan dari FTP 
1. FTP dapat Mempermudah dalam mengunggah data. 
2. FTP dapat mentransfer data 
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3. Pada FTP online terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server 

dalam jumlah banyak sekaligus jadi tidak satu persatu. 
4. Pada FTP dapat melayani tukar-menukar file 
5. FTP merupakan Versi paling terbaru juga dilengkapi dengan 

seperangkat program auditdan penanganan account. 
 

 Kekurangan dari FTP 
1. FTP merupakan cara yang tidak aman dalam mentransfer suatu file 

karena filedikirimkan tanpa di enskripsi terlebih dahulu tetapi 

melalui clear teks. Mode text yangdipakai untuk transfer data adalah 

format ASCII atau format binary. 
2. Keamanan dan kemudahan penggunaan seringkali berbentrokan dan 

menjadi dilema para administrator sistem. 
3. FTP desainnya masih lemah sehingga mengakibatkan tidak 

terinformasinya para administrator sistem mengenai resiko yang 

mereka hadapi. 
 
6. Cara Kerja FTP 

1. Port standard FTP adalah 21 (pada server). 

2. Pada sisi server, ftp server menunggu incoming connection di port 21 

(default). 
3. FTP client mencoba connect ke ftp server (daemon) dengan memasukan 

user  password nya (biasanya FTP memang memiliki suatu autentikasi 

tersendiri.) 

4. FTP server men-check apakah si user dan password nya valid, Jika valid 

maka akan  berlanjut ke step berikutnya, jika tidak valid maka akan 

diminta memasukan user/password yang lain beberapa kali, jika tetap 

invalid maka koneksi akan diputuskan. 
5. Setelah user tervalidasi maka ftp client dapat men-download/men-upload 

atau pun mendelete file yang terdapat di server, tergantung dari hak 

akses yang dimiliki. 
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7. Jenis – Jenis FTP 
FTP server, berupa sebuah komputer server yang memberikan fasilitas FTP 

dengan tujuan untuk menerima koneksi (hubungan) dari luar.Biasanya komputer 

dengan fasilitas sebagai FTP server juga berfungsi sebagai web server. 

Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungi dengan fasilitas FTP, yaitu : 
a. Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP Server.  

Server komputer ini dapat diakses dan terbuka bagi semua pemakai 
internet.File-file dalam server ini dapat di-download secara gratis.Untuk 

menggunakan Anonymous FTP ini pennguna memasukkan login dengan 

usernameAnonymous dan password yang dipakai berupa alamat email 

atau dapat pula menggunakan username guest tanpa password, hal ini 

tergantung dari server FTP yang dituju. 

b. Private FTP Server 

Server komputer ini hanya bisa diakses dan dipergunakan oleh user 

tertentu yang terdaftar secara resmi.Server ini biasanya berisi data dan 

informasi pribadi yang khusus digunakan untuk pemakai tertentu atau 

perusahaan tertentu.Pemakai khusus ini biasanya mempunyai username 
dan password untuk dapat terhubung dengan server jenis ini. Sebuah 

server yang memberikan fasilitas FTP dapat dengan mudah dikenali, 

biasanya sebuah server FTP akan memiliki alamat situs dengan 
subdomain FTP, misalnya domain microfosft.com memberikan fasilitas 

FTP pada subdomain ftp.micro FTP merupakan salah satu protokol 

Internet yang paling awal dikembangkan, dan masih digunakan hingga 
saat ini untuk melakukan pengunduhan (download) dan penggugahan 

(upload) berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. 

Sebuah Klien FTP merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan 

perintah-perintah FTP ke sebuah server FTP, sementara server FTP 
adalah sebuah Windows Service atau daemon yang berjalan di atas 

sebuah komputer yang merespons perintah-perintah dari sebuah klien 

FTP. Perintah-perintah FTP dapat digunakan untuk mengubah direktori, 

mengubah modus transfer antara biner dan ASCII, menggugah berkas 

komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas dari server FTP. 
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Sebuah server FTP diakses dengan menggunakan Universal Resource 

Identifier (URI) dengan menggunakan format ftp://namaserver. Klien FTP dapat 

menghubungi server FTP dengan membuka URI tersebut. 

 

 
Gambar 2.1 Proses Kerja Aplikasi FTP 

 
FTP menggunakan protokolTransmission Control Protocol (TCP) 

untukkomunikasi data antara klien dan server, sehingga di antara kedua 

komponen tersebut akan dibuatlah sebuah sesi komunikasi sebelum transfer 

data dimulai. Sebelum membuat koneksi, port TCP nomor 21 di sisi server akan 

"mendengarkan" percobaan koneksi dari sebuah klien FTP dan kemudian akan 
digunakan sebagai port pengatur (control port) untuk (1) membuat sebuah 

koneksi antara klien dan server, (2) untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan 
sebuah perintah FTP kepada server dan juga (3) mengembalikan respons server 

ke perintah tersebut. Sekali koneksi kontrol telah dibuat, maka server akan mulai 

membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk sebuah koneksi baru dengan 

klien untuk mentransfer data aktual yang sedang dipertukarkan saat melakukan 

pengunduhan dan penggugahan.FTP hanya menggunakan metode autentikasi 
standar, yakni menggunakan username dan passwordyang dikirim dalam bentuk 

tidak terenkripsi. Pengguna terdaftar dapat menggunakan username dan 

password-nya untuk mengakses, men-download, dan meng-upload berkas-

ftp://namaserver


 
 

 

27 
 

berkas yang ia kehendaki. Umumnya, para pengguna terdaftar memiliki akses 

penuh terhadap beberapa direktori, sehingga mereka dapat membuat berkas, 

membuat direktori, dan bahkan menghapus berkas. Pengguna yang belum 
terdaftar dapat juga menggunakan metode Anonymous login, yakni dengan 

menggunakan nama pengguna Anonymous dan password yang diisi dengan 

menggunakan alamate-mail. 

 

8. Instalasi 
Pada debian 8.0 Jeesi paket service yang dipergunakan membuat FTP 

server ada 2 yaitu vsftpd dan proftp, namun dalam hal ini yang digunakan 

adalah servicevsftpd. Untukinstallasivsftd,gunakanperintahberikut: 

 
#apt-get install vsftpd 

 
9. Konfigurasi 

Filekonfigurasi default vsftpd terletak 
padafile/etc/vsftpd.conf.untukmengkonfigurasiFTPservereditfiletersebut,dengan

menggunakanperintah: 

 

# pico /etc/vsftpd.conf 

 

Hilangkan tanda # pada baris local_enable=YES dan write_enable=YES. 

Contoh: Sebelum di edit: 

 

#local_enable=YES 

#write_enable
=YES 
Sesudahdiedit: 
local_enable=
YES 
write_enable=
YES 
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Setelah  konfigurasi  selesai  simpanlah  hasil  konfigurasi,  lalu  restart  vsftpd,  

menggunakan perintah : 

 

#/etc/init.d/vsftpd restart 

 

a. Pengujian 
a) Pengujian melalui localhost 

Dalam pengujian di server localhost, kita akan menggunakan ftp client 

berbasis text. Secara otomatis ftp client sudah terinstall bersamaan dengan 

system operasi Debian. 

 

# ftp localhost 

220 ProFTPD 1.3.1 Server (Debian) [::ffff:127.0.0.1] Name (localhost:root): ftp 

331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password 

Password: *** 
230 Anonymous access granted, restrictions apply 

Remote system type is UNIX. 

Using binary mode to transfer files. 

ftp> ls 

200 PORT command successful 

150 Opening ASCII mode data connection for file list  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 15 23:25 adalah  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 15 23:25 dari  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 15 23:25 direktori  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 15 23:25 ftp 

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 15 23:25 ini 

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 15 23:25 server 

226 Transfer complete ftp> bye 

 

b) Pengujian melalui windows 
Untuk menguji, apakah ftp server berhasil atau tidak.Pergi ke alamat 
ftp://smkn.com melalui Web Browser.Dan jika dns tidak resolveable, maka 

ftp://smkn.com
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anda harus menambahkan sub domain untuk ftp terlebih dahulu. 

 
Gambar 2.2 pengujian FTP server 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang 

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam 

pengetahuan dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait 

dengan uraian materi yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2. Pahamilah pengertian dan fungsi dari FTP server. 
3. Amatilah karakteristik dari protocol FTP dari sisi client maupun server 

4. Terapkan cara membuat FTP  pada sisi server menggunakkan debian 

8.0 dengan menggunakan pc yang sesungguhnya atau menggunakan 

virtual. 
5. Ujilah FTP server yang telah dibangun dari client (windows) 

6. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

7. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 

8. mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
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E. Rangkuman 
1. FTP atau File Transfer Protokol, merupakan salah satu protokol internet 

yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk 

proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. 
2. FTP bekerja pada server side dan client side. 

3. Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungi dengan fasilitas 

FTP, yaitu : 
a. Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP Server. 

b. Private FTP Server 

4. FTP menggunakan protokolTransmission Control Protocol (TCP) untuk 

komunikasi data antara klien dan server, sehingga di antara kedua 

komponen tersebut akan dibuatlah sebuah sesi komunikasi sebelum 

transfer data dimulai. Sebelum membuat koneksi, port TCP nomor 21 di 

sisi server akan "mendengarkan" percobaan koneksi dari sebuah klien 

 

F. Latihan Soal 
1. Bagaimana cara kerja FTP 
2. Jelaskan fungsi FTP server. 

3. Sebutkan port TCP yang digunakan pada FTP server 

4. Sebutkan nama paket installasi FTP server yang disediakan pada debain 

8.0. 

 

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar Latihan / 

Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah jumlah skor 

jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut untuk mengetahui 

tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan pembelajaran yang telah selesai 

dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 
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Skala penilaian : 

90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda telah 

kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan 

mempelajari kembali materinya terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 
1. Cara kerja FTP server adalah : 

a. Port standard FTP adalah 21 (pada server). 
b. Pada sisi server, ftp server menunggu incoming connection di port 21 

(default). 

c. FTP client mencoba connect ke ftp server (daemon) dengan 

memasukan username dan password-nya (biasanya FTP memang 

memiliki suatu autentikasi tersendiri.) 
d. FTP server men-check apakah si user dan password-nya valid, Jika 

valid maka akan  berlanjut ke step berikutnya, jika tidak valid maka 
akan diminta memasukan user/password yang lain beberapa kali, jika 

tetap invalid maka koneksi akan diputuskan. 
e. Setelah user tervalidasi maka ftp client dapat mendownload/men-

upload atau pun mendelete file yang terdapat di server, tergantung dari 

hak akses yang dimiliki. 

2. Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan, 

secara detail FTP server dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Untuk men-sharing data. 
b. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer. 

c. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. 
d. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 

3. Port standard FTP adalah 21 (pada server). 
4. service vsftpd adalah service standart pada debian 8.0. 
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Menguji Konfigurasi Secure FTP 
 

A. Tujuan  
Kegiatan  belajar3  ini, diharapkan peserta dapat :  

1. Memilih dan memahami pengertiandan fungsi secure FTP. 

2. Menginstalasi secure FTP server pada debian 8.0 

3. Mengkonfigurasi secure FTP server 

4. Menguji dan mengaplikasikan secure FTP server 

 

B. Indikator  
1. Memilih dan memahami pengertiansecure FTP. 

2. Menginstalasi secure FTP server pada debian 8.0 

3. Mengkonfigurasi secure FTP server 

4. Menguji dan mengaplikasikan secure FTP server 

 

C. Uraian Materi 
1. Pengertian dan fungsi secure FTP 

Pada kegiatan belajar sebelumnya telah dibahas materi tentang FTP 
server, dan telah diuji dengan men-sharing file dengan client, namun apabila file 

yang akan disharing merupakan file yang penting tentu memerlukan autentikasi 
username dan password saat mengakses data yang disharing. Secara default 

autentikasi pada FTP menggunakan mode ASCII dimana saat terjadi proses 
autentikasi dari komputer client ke komputer server tidak melakukan enkripsi dan 

masih berupa plaintext. Sehingga perlu dilakukan penerapan transfer data dan 

autentikasi pada FTP server dengan menggunakan secure socket layer (SSL) 

dan secure shell (SSH), sehingga proses autentikasi dan proses transfer data 

terlebih dahulu dienkripsi menjadi ciphertext. File Transfer Protocol Secure 

(FTPS) merupakan penerapan FTP server dengan menggunakan protokol 

secure socket layer, sedangkanSecure File Transfer Protocol (SFTP) adalah 

penerapan FTP server dengan protokol secure shell. Proses autentikasi dan 

transfer data pada FTP server tanpa secure socket layer dan secure shell tidak 

aman karena username dan password maupun data yang dikirim ditangkap dan 
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dibaca dengan tools wireshark. Dengan menggunakan secure socket layer dan 

secure shell, proses autentikasi dan transfer data pada FTP server dilakukan 

proses enkripsi terlebih dahulu sehingga paket data tidak bisa dibaca oleh orang 

lain. 

Singkatan Secure File Transfer Protocol, SFTP adalah metode 

mentransfer file antar komputer melalui SSH aman aliran data aman. SFTP 

dalam hal komputasi mengacu pada SSH File Transfer Protocol, atau dikenal 

sebagai Secure File Transfer Protocol, yang merupakan protokol jaringan yang 

dirancang untuk menawarkan manajemen file, transfer file, dan fungsi akses file 

lebih setiap aliran data diandalkan atau saluran. 

Ini juga merupakan kemajuan besar dari pendahulunya, FTP (File 

Transfer Protocol), yang digunakan untuk menjadi standar dalam file transferensi 

antara dua komputer selama era dialup dan sebelum era broadband. 

Dibandingkan dengan protokol SCP sebelumnya, yang memungkinkan hanya 

transfer file, protokol SFTP memungkinkan untuk berbagai operasi pada file 

remote – itu adalah lebih seperti sebuah protokol sistem file jarak jauh. 

Kemampuan ekstra Sebuah klien SFTP dibandingkan dengan klien SCP 

termasuk melanjutkan transfer terganggu, daftar direktori, dan penghapusan file 

jarak jauh. 

SFTP upaya untuk lebih platform-independen dari SCP; misalnya, dengan 

SCP, perluasan wildcard ditentukan oleh klien adalah sampai ke server, 

sedangkan desain SFTP ini menghindari masalah ini. 

Sementara SCP paling sering diimplementasikan pada platform UNIX, 

server SFTP biasanya tersedia pada kebanyakan platform. The SFTP standar 

dikembangkan oleh IETF (Internet Engineering Task Force) sebagai 

perpanjangan dari versi kedua dari SSH (Secure Shell Protocol) agar kompatibel 

[dengan segudang protokol lainnya serta menyediakan pengguna dengan 

kemampuan transfer file aman . 

Kebijakan ini transfer file khusus telah menjadi standar emas dalam file 

mentransfer field protokol dalam hal keunggulan dalam pelayanan, keamanan, 

keselamatan, menambahkan intuitif, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas, 
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terutama ketika mempertimbangkan fakta bahwa hal itu cukup dapat digunakan 

dengan protokol lain juga  

 

2. Instalasi Secure FTP Server pada Debian 8.0 
Pada debian 8.0 Jeesi paket service yang dipergunakan membuat FTP 

server ada 2 yaitu vsftpd dan proftp, namun dalam hal ini yang digunakan 
adalah service vsftpd. Untukinstalasivsftd,gunakanperintahberikut: 

 
#apt-get install  vsftpd open-ssl  

 
3. Konfigurasi 

Filekonfigurasisecara default vsftpd

 terletakpadafile/etc/vsftpd.conf.untukmengkonfigurasiFTPservereditfilete

rsebut,denganmenggunakanperintah: 

 

# pico /etc/vsftpd.conf 

 

Hilangkan tanda # pada baris local_enable=YES dan write_enable=YES. 

Contoh: Sebelum di edit: 

#local_enable=YES 

#write_enable
=YES 
Sesudahdiedit: 
local_enable=
YES 
write_enable=
YES 

 

Setelah  konfigurasi  selesai  simpanlah  hasil  konfigurasi,  lalu  restart  vsftpd,  

menggunakan perintah : 

 

#/etc/init.d/vsftpd restart 
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Setelah FTP server sudah berjalan dengan baik, selanjutnya men-generate 

sertifikat ssl yang digunakan pada FTP server tersebut dengan cara. 

Masuk ke direktori penyimpanan ssl  

 

#/etc/ssl/private 

 
Kemudian generate Public key certificate ssl untuk vsftpd dengan cara berikut. 

 

#openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024–

keyout/etc/vsftpd/vsftpd.pem -out /etc/vsftpd/vsftpd.pem 

 

Setting hak akses user agar semua user tidak bisa melakukan perubahan pada 

sertifikat yang ada. 

 

#chmod 600 vsftpd.pem 

 

Selanjutnya konfigurasi lagi vstpd untuk mengaktifkan ssl pada FTP server dengan 

menambahkan konfigurasi berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
Konfigurasi vsftpd untuk Secure File Transfer Protocol (SFTP): 

Edit file /etc/ssh/sshd_config 

 

# pico /etc/ssh/sshd_config 

 

Pastikan  konfigurasi ini sudah ada pada pada file tersebut: 

 

 

 

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem 

ssl_enable=YES 

force_local_data_ssl=YES 

force_local_logins_ssl=YES 

Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server 
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4. Pengujian 
a) Pengujian melalui localhost 
Dalam pengujian di server localhost, kita akan menggunakan ftp client 

berbasis text. Secara otomatis ftp client sudah terinstall bersamaan dengan 

system operasi Debian. 

 

# ftp localhost 

220 vsftpd1.3.1 Server (Debian) [::ffff:127.0.0.1] Name (localhost:root): ftp 
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password 

Password: *** 
230 Anonymous access granted, restrictions apply 

Remote system type is UNIX. 

Using binary mode to transfer files. 

ftp> ls 

200 PORT command successfull 

150 Opening ASCII mode data connection for file list  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  

drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  

226 Transfer complete ftp 

 

b) Pengujian melalui windows 

Untuk menguji, apakah sftp server berhasil atau tidak.Pergi ke alamat 

ftp.smkn.com melalui Web Browser.Dan jika dns tidak resolveable, maka 

anda harus menambahkan sub domain untuk ftp terlebih dahulu.Hasil 

pengujian sftp ini hasil yang didapatkan sama dengan hasil pengujian ftp 

yang tidak secure akan tetapi saat di sniffing dengan wireshark data pada 

SFTP akan tidak telihat karena telah terenkripsi. 

 



 
 

 

39 
 

 
Gambar 9.2 Pengujian Melalui Windows 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang 

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan 

dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi 

yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2. Pahamilah pengertian dan fungsi dari FTP server. 
3. Amatilah karakteristik dari protocol FTP dari sisi client maupun server 

4. Terapkan cara membuat FTP  pada sisi server menggunakkan debain 

8.0 dengan menggunakan pc yang sesungguhnya atau menggunakan 

virtual. 
5. Ujilah FTP server yang telah dibangun dari client (windows) 

6. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

7. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 

8. mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
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E. Rangkuman 
1. FTP atau File Transfer Protokol, merupakan salah satu protokol internet 

yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk 
proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. 

2. FTP bekerja pada server side dan client side. 

3. Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungi dengan fasilitas 

FTP, yaitu : 
c. Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP 

Server.  
d. Private FTP Server 

4. FTP menggunakan protokolTransmission Control Protocol (TCP) untuk 

komunikasi data antara klien dan server, sehingga di antara kedua 

komponen tersebut akan dibuatlah sebuah sesi komunikasi sebelum 

transfer data dimulai. Sebelum membuat koneksi, port TCP nomor 21 di 

sisi server akan "mendengarkan" percobaan koneksi dari sebuah klien 

5. Dengan menggunakan  SFTP, proses autentikasi dan transfer data pada 

FTP server dilakukan proses enkripsi terlebih dahulu sehingga paket data 

tidak bisa dibaca oleh orang lain. 

 

F. Latihan Soal 
1. Bagaimana cara kerja FTP 
2. Jelaskan fungsi FTP server. 

3. Sebutkan port TCP yang digunakan pada FTP server 

4. Sebutkan nama paket installasi SFTP server yang disediakan pada debain 

8.0. 

5. Sebutkan direktori penyimpanan ssl pada SFTP 

 

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar Latihan / 

Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah jumlah skor 

jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut untuk mengetahui 

tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan pembelajaran yang telah selesai 
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dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 

 

Skala penilaian : 

90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda telah 

kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan mempelajari 

kembali materinya terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 
1. Cara kerja FTP server adalah : 

a. Port standard FTP adalah 21 (pada server). 

b. Pada sisi server, ftp server menunggu incoming connection di port 21 

(default). 
c. FTP client mencoba connect ke ftp server (daemon) dengan 

memasukan user  password nya (biasanya FTP memang memiliki 

suatu autentikasi tersendiri.) 

d. FTP server men-check apakah si user dan password nya valid, Jika 

valid maka akan  berlanjut ke step berikutnya, jika tidak valid maka 

akan diminta memasukan user/password yang lain beberapa kali, jika 

tetap invalid maka koneksi akan diputuskan. 
e. Setelah user tervalidasi maka ftp client dapat men-download/men-

upload atau pun men-delete file yang terdapat di server, tergantung 

dari hak akses yang dimiliki. 

2. Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan, 

secara detail FTP server dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Untuk men-sharing data. 
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b. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer. 

c. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. 
d. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 

3. Port standard FTP adalah 21 (pada server). 
4. Service vsftpd dan open-ssl adalah service untuk pada debian 8.0. 

5. Direktori penyimpanan ssl pada SFTP server adalah pada direktori 

/etc/ssl/private 
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Menguji Konfigurasi Mail Server 
 

A. Tujuan  
Kegiatan  belajar 4 ini, diharapkan peserta dapat :  

1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi mail server. 

2. Menginstalasi mail server pada debian 8.0. 

3. Mengkonfigurasi mail server. 

4. Menguji dan mengaplikasikan mail server. 

 

B. Indikator  
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi mail server. 

2. Menginstalasi mail server pada debian 8.0. 

3. Mengkonfigurasi mail server. 

4. Menguji dan mengaplikasikan mail server. 

 

C. Uraian Materi 
1. Pengertian  Mail server 

Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau 
informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via email, juga 

digunakan pada bitnet untuk menyediakan layanan serupa http://FTP. MAIL 
Server ini adalah program daemon yang bekerja menampung dan 

mendisstribusikan email pada suatu jaringan. 

Mail server bisa diartikan sebagai aplikasi yang menerima e-mail masuk dari 

pengguna lokal dan pengirim remote dan ke depan keluar e-mail untuk 

pengiriman. Mail Server juga dikenal sebagai Mail Transfer Agent (MTA) atau 

Internet Router).Sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan jenis 

aplikasi perangkat lunak komputer yang juga disebut Mail Server. Hal ini 
dianggap sebagai jantung dari setiap email system. Setiap email yang dikirimkan 

dibuat untuk melewati sejumlah server mail sepanjang jalan ke penerima. Untuk 

user biasa, surat tersebut dikirim langsung tetapi proses adalah sesuatu yang 

dimengerti. Tanpa rangkaian Server Mail, pengguna hanya akan dapat mengirim 
email ke orang-orang yang alamat email domain sesuai dengan domain 

pengguna. Ini berarti bahwa pengguna hanya dapat mengirim pesan dari 

http://FTP.
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“xxx.com” ke pengguna sesama “zzz.com”.Server mail yang menawarkan solusi 

lengkap untuk semua kebutuhan sistem email yang berhubungan dengan 

pengguna.Ini pada dasarnya dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi 

persyaratan dari setiap ukuran organisasi.Layanan Mail Server membantu dalam 

melindungi jaringan perusahaan dari ancaman keamanan (seperti virus dan 

spam).Beberapa fitur canggih Mail Server memastikan perlindungan yang 

maksimal dari jaringan dari segala macam ancaman eksternal. Ini juga melacak 
email yang dikelola atau diperoleh dari ISP. Komponen utama dari Mail Servers 

mencakup aturan Ditentukan pengguna (menentukan bagaimana Mail Server 

berhubungan dengan mengarahkan pesan masuk ke tujuan mereka dan 

bagaimana bereaksi terhadap pengirim pesan), penyimpanan permanen (surat 

masuk disimpan untuk distribusi kemudian untuk pengguna lokal), mail server 

daftar pengguna (database menyimpan nama pengguna lokal yang akan diakui 

sementara memberikan mail masuk) dll … Pesan, dalam perjalanan ke tujuan 

lain juga disimpan sementara di sini. 

Sebagian besar Mail Servers dioperasikan secara otomatis. Mail Server 

menetapkan aturan, menurut mana pesan akan dikirim atau diterima dari server 

mail lain. Mail Servers diklasifikasikan sebagai: 

 Server Outgoing Mail (SMTP atau Server)  

 Server Surat masuk (POP3 atau server) 
Salah satu fitur yang banyak digunakan dari Mail Server itu Web mail Server. 

Menggunakan Web Server Mail, karyawan dari sebuah organisasi dapat memiliki 

akses ke mail resmi mereka dari luar. Ini memungkinkan pengguna untuk 
mengakses account email resmi mereka di internet, dengan menggunakan 

peramban , dari mana saja di dunia, dan juga memungkinkan mengirim atau 
menerima email. 

 

2. Cara kerja Mail server 

Pada email server terdapat dua server yang berbeda yaitu incoming dan 

outgoing server. Server yang biasa menangani outgoing email adalah server 

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) pada port 25 sedangkan untuk menangani 

incoming email adalah POP3 (Post Office Protcol) pada port 110 atau IMAP 

(Internet Mail Access Protocol) pada port 143. 
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Gambar 4.1 cara kerja SMTP 

Saat anda mengirim email maka email anda akan ditangani oleh SMTP 

server dan akan dikirim ke SMTP server tujuan, baik secara langsung maupun 

melalui melalui beberapa SMTP server dijalurnya. apabila server tujuan 
terkoneksi maka email akan dikirim, namun apabila tidak terjadi koneksi maka 

akan simasukkan ke dalam queue dan di ‘resend setiap 15 menit’. Apabila dalam 

5 hari tidak ada perubahan maka akan diberikan undeliver notice ke inbox 

pengirim. 

 

 

Gambar 4.2 cara kerja POP 

Apabila email terkirim emailakan masuk pada POP3 server atau IMAP 

server. jika menggunakan POP3 server maka apabila kita hendak membaca 
email maka email pada server di download sehingga email hanya akan ada pada 

mesin yang mendownloademail tersebut, dengan kata lain kita hanya bisa 

membaca email tersebut pada device yang mendownloademail tersebut. berbeda 
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dengan POP3 IMAP server mempertahankan email pada server sehingga email 

dapat dibuka kembali lewat device yang berbeda. 
Secara umum, aplikasi email di klasifikasikan menjadi tiga jenis 

1. MTA (Mail Transfer Agent) 

MTA   bertugas   Mengirim   dan   mentransfer   email   antar   komputer   

dengan menggunakan SMTP. Contoh aplikasi MTA, yaitu :Sendmail, 

Postfix, qmail, dan lain-lain. 

2. MDA ( Mail Delivery Agent ) 

Berkerjasama dengan MTA untuk menangani pesan  –  pesan email yang 

datang untuk diletakan/didistribusikan sesuai pada mailbox user masing-

masing. 

3. MUA ( Mail User Agent ) 

4. MUA  adalah  sebuah  program  yang  memungkinkan  user  membaca  

dan  membuat pesan-pesan   email.   Beberapa   contoh   MUA,   yaitu   

Mutt, Pine, Microsoft Outlook, Netscape, dan lain-lain. 
 

3. Macam-macam Mail Server 
Saat ini banyak Mail server yang popoler dan banyak digunakan di dunia 

open source khususnya Linux Debian. 

1. CourierMTA (http://www.couriermta.org/). 

2. Exim (http://www.exim.org/). 

3. Postfix (http://www.postfix.org/). 

4. Sendmail (http://www.sendmail.org/). 

5. Qmail (http://www.qmail.org/). 

Namun saat ini yang akan dibahas adalah postfix pada debian 8.0. 

 

4. Postfix 
Postfix merupakan sotfware MTA(Mail Transfer Agent) yang dapat 

menerima, meneruskan, dan mengirim email.  Sotfware ini merupakan open-

source dan bekerja di OS unix dan linux, namun postfix tidak support windows. 

Umumnya installasi postfix dilakukan untuk menggantikan program sendmail 

yang secara default telah diinstall pada sistem operasi unix atau linux. Postfix 
dapat menjadi pilihan software untuk mailserver karena performa dan 

http://www.couriermta.org/).
http://www.exim.org/).
http://www.postfix.org/).
http://www.sendmail.org/).
http://www.qmail.org/).
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kecepatannya yang diklaim tinggi, selain itu postfix juga mendukung penggunaan 

database tidak seperti sendmail. 
Selain postfix pada debian dibutuhkan service tambahan yang digunakan 

untuk mendukung kinerja postfix, salah satu service yang perlu diinstal adalah 

courier-IMAP. Courier-IMAP merupakan software yang digunakan untuk 

mengambil email yang ada pada server mail kita.Software ini akan memberikan 

akses pop3 dan imap, protokol ini merupakan protokol server-client yang 

berguna untuk mengambil email dari server mail. courier mendukung mode pop3 

dan imap. pada pop3 pengambilan email akan menghilangkan email yang ada 

pada server, sedangkan pada mode imap pengambilan email tidak akan 

menghilangkan email pada server. 

 

5. Instalasi  
Aplikasi yang paling sering digunakan untuk email server pada linux 

adalah postfix.Selain mudah dalam konfigurasinya, postfix pun juga bisa 

dikombinasikan dengan aplikasi mail yang lain, seperti dovecot, dan courier. 

Terlebih dahulu install aplikasi postfix (mail server), courier-imap (smtp 

), dan courier-pop (pop3). 
 
# apt-get install postfix courier-imap courier-pop 

Kemudian akan muncul menu PopUp, dan sesuaikan dengan konfigurasi di 

bawah ini; 

a) General Type of Mail Configuration : Internet Site 

b) System Mail Name    : smkn.com 

 
6. Konfigurasi 

a) Konfigurasi Postfix 

Konfigurasi utama aplikasi Postfix terletak pada file main.cf. Tidak semua 

baris script yang ada di dalamnya akan kita konfigurasi. Hanya tambahkan 

satu baris script berikut pada file tersebut, agar direktori mailbox dikenali. 

 

#pico /etc/postfix/main.cf 

home_mailbox = Maildir/ #tambahkan di baris paling bawah 
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Atau untuk cara cepatnya, anda bisa menggunakan perintah echo seperti 

berikut. 

 

# echo “home_mailbox = Maildir/” >> /etc/postfix/main.cf 

 

Selanjutnya, tinggal tambahkan sedikit konfigurasi pada.Ikuti langkahnya 

seperti dibawah ini. 

 

debian-server:~# pico /etc/postfix/main.cf 

 

myhostname = smkn.com 

alias_maps = hash:/etc/aliases 

alias_database = hash:/etc/aliases 

myorigin = /etc/mailname 

mydestination = smkn.com 

relayhost =  

mynetworks = 0.0.0.0/0 

#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION" 

mailbox_size_limit = 0 

recipient_delimiter = + 

inet_interfaces = all 

default_transport = smtp 

relay_transport = smtp 
inet_protocols = all 

home_mailbox = Maildir/ 

 

#/etc/init.d/postfix restart  

#/etc/init.d/courier-imap restart 

 

Kalau perlu, tambahkan sub-domain untuk Mail Server pada bind9.Agar nanti 

menjadi mail.smkn.com. 

 

# echo “mail  IN  A  192.168.207.1” >> /var/cache/bind/db.debian  

# /etc/init.d/bind9 restart 
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b) Mail direktori 

Mail direktori ini berfungsi untuk direktori INBOX, pada setiap user yang 

terdaftar. Pesan yang masuk nantinya akan disimpan sementara dalam 

direktori tersebut. Agar direktori ini otomatis dibuat pada direktori home 

setiap user, maka kita harus membuatnya pada direktori /etc/skel/ berikut. 

 

# maildirmake /etc/skel/Maildir 

 

c) Mail Account 
Tambahkan dua user email, untuk pengujian pada Mail Server 

nantinya.Pada bagian ini, kita harus terlebih dulu membuat direktori Maildir 

seperti diatas.Agar setiap user mendapat Maildir secara otomatis. 

 

# adduser smktkj 

Adding user `smktkj' ... 

Adding new group ` smktkj ' (1007) ... 

Adding new user ` smktkj ' (1007) with group ` smktkj ' ...  

Creating home directory `/home/ smktkj' ... 

Copying files from `/etc/skel' ...  

Enter new UNIX password: **** 

Changing the user information for smktkj 

Enter the new value, or press ENTER for the default 

Full Name []: SMK TKJ 

Room Number []:  

Work Phone []: 

Home Phone []:  

Other []:  

Is the information correct? [Y/n] Y 

 
Tambahkan satu user lagi, agar proses berkirim email bisa dilaksanakan. 

# adduser gurutkj 

Adding user `gurutkj' ... 

Adding new group ` gurutkj ' (1007) ... 
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Adding new user ` guyub' (1007) with group ` gurutkj ' ...  

Creating home directory `/home/ gurutkj ' ... 

Copying files from `/etc/skel' ...  

Enter new UNIX password: **** 

Changing the user information for gurutkj 

Enter the new value, or press ENTER for the default 

Full Name []: Guru SMK TKJ  

Room Number []:  

Work Phone []: 

Home Phone []:  

Other []:  

Is the information correct? [Y/n] Y 
 

7. Pengujian 

Untuk melakukan pengujian SMTP dan POP3 server menggunakan 

mode text.Dengan bantuan telnet, yang kita arahkan pada port SMTP 

ataupun POP3, kita dapat menjalankan perintah mail server melalui terminal 
langsung, tanpa menggunakan mail client ataupun semacamnya.Cara ini 

bisa kita gunakan, baik dari sisi server localhost, atapun dari sisi 
client.Asalkan sudah terinstall aplikasi telnet client. 

1. SMPT port 25 
Pada protocol SMTP ini, kita akan melakukan pengiriman email ke user 

guyub. Gunakan syntax dibawah ini untuk mengirim email. 

 

# telnet mail.smkn.com 25 

Trying 192.168.10.1... Connected  

to mail.smkn.com. Escape 

character is '^]'. 

220 debian5 ESMTP Postfix (Debian/GNU) 

mail from: smktkj 

250 2.1.0 Ok 

rcpt to: gurutkj 

250 2.1.5 Ok  
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data 

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> 

I JUST SEND YOU A TESTING MESSAGE... 

250 2.0.0 Ok: queued as 10FA74CEF 

quit 

221 2.0.0 Bye 

Connection closed by foreign host. 

 

Tambahan, untuk keluar dari perintah data yang muncul “End data with 

<CR><LF>.<CR><LF>” itu maksudnya adalah tanda titik. 

 
2. POP3 port 110 
User gurusmkakan memeriksa pada POP3 Server, apakah ada pesan yang 

masuk ke INBOX miliknya. 

 

# telnet mail.smkn.com 110 

Trying 192.168.10.1... Connected 

to mail.smkn.com. Escape  

character is '^]'. 

+OK Hello there.  

user gurutkj 

+OK Password required.  

pass 1 

+OK logged in.  

stat 

+OK 1 436 

retr 1 

+OK 436 octets follow. 

Return-Path: <smktkj@smkn.com> 

X-Original-To: guru SMK TKJ 

Delivered-To: smktkj@smkn.com 

Received: from debian6 (debian6 [192.168.10.1]) 

by debian6 (Postfix) with SMTP id 2FAA74A19 

mailto:smktkj@smkn.com
mailto:smktkj@smkn.com
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for <guyub>; Tue, 5 Desember 2011 21:19:56 -0400 (EDT)  

Message-Id: <20110316012007.2FAA74A19@debian6> 

Date: Tue, 5 Desember 2011 21:19:56 -0400 (EDT) 

From: smktkj@smkn.com 

To: undisclosed-recipients:; 

I JUST SEND YOU A TESTING MESSAGE... 

quit 

+OK Bye-bye. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar 

yang harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam 

pengetahuan dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan 

uraian materi yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2. Pahamilah pengertian dan fungsi dari mail server. 
3. Amatilah karakteristik dari protocol mail dari sisi client maupun server 

4. Terapkan cara membuat mail  pada sisi server menggunakkan debain 

8.0 dengan menggunakan pc yang sesungguhnya atau menggunakan 

virtual. 
5. Ujilah mail server yang telah dibangun dari client (windows) 

6. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

7. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
 

E. Rangkuman 
1. Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau 

informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via emailMail 

Servers diklasifikasikan sebagai: 
 Server Outgoing Mail (SMTP atau Server)  

mailto:smktkj@smkn.com
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 Server Surat masuk (POP3 atau server) 

2. Server yang biasa menangani outgoing email adalah server SMTP(Simple 

Mail Transfer Protocol) pada port 25 sedangkan untuk menangani incoming 

email adalah POP3 (Post Office Protcol) pada port 110 atau IMAP (Internet 

Mail Access Protocol) pada port 143. 

3. Postfix merupakan sotfware MTA(Mail Transfer Agent) yang dapat 
menerima, meneruskan, dan mengirim email.  Sotfware ini merupakan 

open-source dan bekerja di OS unix dan linux, postfix tidak support 

windows 

4. Mail direktori ini berfungsi untuk direktori INBOX, pada setiap user yang 

terdaftar. Pesan yang masuk nantinya akan disimpan sementara dalam 

direktori tersebut. Agar direktori ini otomatis dibuat pada direktori home 

setiap user, maka kita harus membuatnya pada 

 

F. Latihan Soal 
1. Sebutkan kepanjangan SMTP 

2. Sebutkan fungsi courier-IMAP dan Courier-POP. 

3. Sebutkan perbedaan courier-IMAP dan Courier-POP  

4. Komponen-komponen yang perlu diinstal untuk membuat mail server pada 

debian adalah. 

5. Pada direktori apa maildir disimpan. 

 

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar Latihan / 

Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah jumlah skor 

jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut untuk mengetahui 

tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan pembelajaran yang telah selesai 

dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 

 

Skala penilaian : 
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90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda telah 

kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan mempelajari 

kembali materinya terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 
 

1. Kepanjangan SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol 

2. Fungsi  courier-IMAP dan Courier-POP adalah memberikan akses pop3 dan 
imap, protokol ini merupakan protokol server-client yang berguna untuk 

mengambil email dari server mail. 

3. Perbedaan courier-IMAP dan Courier-POP adalah pada saat mengambil email 

dari server mail ketika menggunakan courier-IMAP maka data inbox pada 

server tidak dihapus, bila menggunakan Courier-POP data inbox pada server 

akan dihapus. 

4. Komponen-komponen yang perlu diinstal adalah postfix courier-imap courier-

pop 

5. Maildir disimpan pada direktori /etc/skel 
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Menguji Konfigurasi Web Mail Server 
 

A. Tujuan 
Kegiatan  belajar 5 ini, diharapkan peserta dapat:  

1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi webmail server. 

2. Menginstalasi webmail server pada debian 8.0. 

3. Mengkonfigurasi webmail server. 

4. Menguji dan mengaplikasikan webmail server. 

 

B. Indikator 
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi webmail server. 

2. Menginstalasi webmail server pada debian 8.0. 

3. Mengkonfigurasi webmail server. 

4. Menguji dan mengaplikasikan webmail server. 

 

C. Uraian Materi 
1. Pengertian Web mail server 

Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses 

e-mail melalui web dalam kata lain web mail server adalah interfaces dengan 

kata lain sebuah e-mail yang berada di dalam web sehingga jika membuka e-mail 

tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini 

berbasis webmail bisa diakses menggunakan web browser internet explorer, 

firefox dan opera, google crome, safari, netcape dan lain-lain.  

 
2. Manfaat menggunakan web mail 

Manfaat menggunakan webmail ialah bisa nyaman untuk mengirim surat, 

tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk di depan komputer yang terhubung 

Internet dan ketik pesan lalu dikirim ke alamat tujuan dan Hanya dengan 
hitungan detik e-mail dapat dikirimkan ke belahan dunia manapun. Selain itu 

pesan yang dikirim tidak hanya sekedar teks (tulisan) saja. Isi e-mail dapat 

berupa gambar, foto, video, program, bahkan suara.Web mail pastinya sudah 

sangat dikenal dan digunakan banyak orang di dunia ini. Dengan web mail kita 

dapat saling berkirim email dengan teman, atau ke alamat email tertentu. Selain 
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mengirim email dalam bentuk teks, kita juga dapat mengirim email berupa file, dll. 

Dengan web mail kita bisa berkirim dan menerima email dengan siapapun, kita 

juga bisa mengirim email dalam bentuk teks dan lain-lain.  

Selain  itu manfaat WebMail adalah untuk mengoperasikan e-mail account 

(membaca / menerima, mengirimkan, menghapus, membuat address book, dll). 
WebMail sesuai digunakan apabila Alamat e-mail kita harus bisa diakses 

beberapa orang sekaligus. Misalkan e-mail kontak utama perusahaan dimana 

terdapat beberapa orang yang dapat mengakses dan menjawab e-mail yang 

masuk. webmail : kemampuannya untuk diakses dari mana saja di seluruh dunia. 

Dari sekolah, warnet, rumah, luar kota, atau dari tempat lain, terserah kita. Yang 

penting, komputer yang kita pakai memiliki akses internet. Kemudahan seperti ini 
disebabkan e-mail yang Anda kelola berada di mail server tertentu, bukan di 

komputer pribai kita. Dan prosesnya lumayan rumit. webmail : untuk zaman 

sekarang mungkin istilah webmail sudah tidak asing lagi, selain kita dapat 
berkirim dan menerima email berupa text, kita juga dapat mengirim dan 

menerima email berupa, file, gambar, document, dll. Webmail : Untuk manfaat 

webmail ini, kita dapat bertukar pesan maupun untuk bertukar file. untuk webmail 

kita membutuhkan beberapa aplikasi browser untuk membuka webmail. 

kemudian membuka website untuk mail nya. dan jika koneksi internet tidak ada 

maka webmail tidak akan bisa di akses jika webmail yang di akses harus 

terhubung ke internet. Webmail : Manfaat wabmail adalah kita bisa saling 

bertukar pesan maupun berupa file. Membuka Webmail kita bisa menggunakan 

browser seperti opera mini.webmail bisa berjalan ketika koneksinya internetnya 

lancar, dan prosesnya juga lumayan rumit.Webmail : Memungkinkan kita untuk 
mengelola e-mail dari mana saja, yang penting computer kita harus memiliki 

akses internet. Webmail bisa di akses melalui browser seperti firefox, Internet 
Explorer, Opera dan lain-lain.Kita tidak perlu menginstall software mail client di 

computer.Pada webmail terdapat kelemahan seperti, Sangat tergantung 
terhadap akses internet. Selama mengelola e-mail, kita harus terkoneksi terus ke 

internet, kalau tidak maka prosesnya akan terhenti, dan Kita akan khawatir 
masalah kuota nya. web mail : kemampuannya untuk diakses dari mana saja di 

seluruh dunia. Dari kantor, warnet, rumah, luar negeri, rumah tetangga, atau dari 

tempat lain, terserah Anda. Yang penting, komputer yang Anda pakai memiliki 
akses internet. Kemudahan seperti ini disebabkan e-mail yang Anda kelola 
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berada di mail server tertentu, bukan di komputer pribadi Anda, dan untuk 

mengoperasikan e-mail account (membaca / menerima, mengirimkan, 

menghapus, membuat address book, dll) yang sudah Anda buat melalui cPanel. 

webmail: untuk webmail kita membutuhkan beberapa aplikasi browser untuk 

membuka webmail dan jika koneksi internet tidak ada maka webmail tidak akan 

bisa di akses jika webmail yang di akses harus terhubung ke internet. 

 
3. Kelebihan dan kekurangan webmail 
Kelebihan : 
1. Karena beroperasi di halaman situs web, maka fungsi e-mail dapat diakses 

dari berbagai tempat sepanjang dapat terkoneksi dengan internet. 
2. Tidak memerlukan mail client karena dapat berinteraksi dengan layanan 

tersebut langsung dari situs web. 

Kekurangan : 
 Pada saat mengakses akun e-mail, koneksi tidak boleh terputus. 

 E-mail sulit diarsipkan, karena tersimpan di server penyedia layanan e-mail. 

 Jika server mengalami masalah, ada kemungkinan e-mail dan bahkan akun 

e-mail dapat hilang begitu saja. 

 
4. Pengertian Squierrelmail 

Squirrelmail adalah salah satu aplikasi web yang sudah terpasang di CPanel 

untuk keperluan membaca email.Adalah aplikasi webmail yang mendukung 

protokol IMAP dan SMTP dan menampilkan halaman dalam format HTML tanpa 

membutuhkan javascript, sehingga bisa dengan mudah diakses menggunakan 

browser apapun dan sangat ringan. 

Dengan tampilannya yang sederhana, SquirrelMail mempunyai semua fungsi-

fungsi yang seharusnya ada di aplikasi pembaca email, meliputi penggunaan 

attachment, buku alamat, folder, kalender, dll.  
 

5. Instalasi 
Instalasi webmail ini tidaklah berbeda dengan instalasi mail server pada 

kegiatan belajar sebelumnya, akan tetapi hanya perlu ditambahkan aplikasi 

webmail pada mail server yang telah kita bangun. Dalam hal ini aplikasi 

webmail yang digunakan adalah squirrelmail. 
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Terlebih dahulu install aplikasi postfix (mail server), courier-imap (smtp), 

dan courier-pop (pop3) dan squirrelmail. 

 
 
# apt-get install postfix courier-imap courier-pop squirrelmail 

 

Kemudian akan muncul menu PopUp, dan sesuaikan dengan konfigurasi di 

bawah ini; 

a) General Type of Mail Configuration : Internet Site 

b) System Mail Name    : smkn.com 

 

6. Konfigurasi 

a) Konfigurasi Postfix 

Konfigurasi utama aplikasi Postfix terletak pada file main.cf. Tidak semua 

baris script yang ada di dalamnya akan kita konfigurasi. Hanya tambahkan 

satu baris script berikut pada file tersebut, agar direktori mailbox dikenali. 

 

#pico /etc/postfix/main.cf 

home_mailbox = Maildir/ #tambahkan di baris paling bawah 

 

Atau untuk cara cepatnya, anda bisa menggunakan perintah echo seperti 

berikut. 

 

# echo “home_mailbox = Maildir/” >> /etc/postfix/main.cf 

 

Selanjutnya, tinggal tambahkan sedikit konfigurasi pada postfix.Ikuti 

langkahnya seperti dibawah ini. 

 

debian-server:~# pico /etc/postfix/main.cf 
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myhostname = smkn.com 

alias_maps = hash:/etc/aliases 

alias_database = hash:/etc/aliases 

myorigin = /etc/mailname 

mydestination = smkn.com 

relayhost =  

mynetworks = 0.0.0.0/0 

#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION" 

mailbox_size_limit = 0 

recipient_delimiter = + 

inet_interfaces = all 

default_transport = smtp 

relay_transport = smtp 
inet_protocols = all 

home_mailbox = Maildir/ 

 

#/etc/init.d/postfix restart  

#/etc/init.d/courier-imap restart 

 

Kalau perlu, tambahkan sub-domain untuk Mail Server pada bind9.Agar nanti 

menjadi mail.smkn.com. 

 

# echo “mail  IN  A  192.168.207.1” >> /var/cache/bind/db.debian  

# /etc/init.d/bind9 restart 

 

b) Mail direktori 

Mail direktori ini berfungsi untuk direktori INBOX, pada setiap user yang 

terdaftar. Pesan yang masuk nantinya akan disimpan sementara dalam 

direktori tersebut. Agar direktori ini otomatis dibuat pada direktori home 

setiap user, maka kita harus membuatnya pada direktori /etc/skel/ berikut. 

 

# maildirmake /etc/skel/Maildir 
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c) Mail Account 

Tambahkan dua user email, untuk pengujian pada Mail Server 

nantinya.Pada bagian ini, kita harus terlebih dulu membuat direktori Maildir 

seperti diatas.Agar setiap user mendapat Maildir secara otomatis. 

 

# adduser smktkj 

Adding user `smktkj' ... 

Adding new group ` smktkj ' (1007) ... 

Adding new user ` smktkj ' (1007) with group ` smktkj ' ...  

Creating home directory `/home/ smktkj' ... 

Copying files from `/etc/skel' ...  

Enter new UNIX password: **** 

Changing the user information for smktkj 

Enter the new value, or press ENTER for the default 

Full Name []: SMK TKJ 

Room Number []:  

Work Phone []: 

Home Phone []:  

Other []:  

Is the information correct? [Y/n] Y 

 

 
Tambahkan satu user lagi, agar proses berkirim email bisa dilaksanakan. 

# adduser gurutkj 

Adding user `gurutkj' ... 

Adding new group ` gurutkj ' (1007) ... 

Adding new user ` gurutkj' (1007) with group ` gurutkj ' ...  

Creating home directory `/home/ gurutkj ' ... 

Copying files from `/etc/skel' ...  

Enter new UNIX password: **** 

Changing the user information for gurutkj 

Enter the new value, or press ENTER for the default 

Full Name []: Guru SMK TKJ  
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Room Number []:  

Work Phone []: 

Home Phone []:  

Other []:  

Is the information correct? [Y/n] Y 

 
d) Konfigurasi Web mail 

Langkah pertama konfigurasi web mail adalah mengarahkan direktori 

penyimpanan website squirrel mail dengan cara mengeit file default apache 

 

# pico/etc/apache2/sites-available/default 

 

Tambah ServerName dengan domain yang mau sudah dibuat (smkn.com), 

kemudian arahkan direrektori penyimpanan webseite squirrel mail berikut 

DocumentRoot diarahkan ke direktori usr/share/squirrelmail. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pengujian 
Untuk melakukan pengujian web mail server dapat dilakukan pengujian 

dengan menggunakan web browser baik dari server atau dari sisi client yang 

menggunakan berbagai sistem operasi, dalam pengujian ini menggunakan 

 

<VirtualHost *:80> 

 ServerName smkn.com 

 ServerAlias www.smkn.com 

 DocumentRoot /var/www/smkn 

</VirtualHost> 

 

<VirtualHost *:80> 

 ServerAdmin admin@smkn.com 

 ServerName mail.smkn.com 

 DocumentRoot /usr/share/squirrelmail 

http://www.smkn.com
mailto:admin@smkn.com
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sistem operasi windows dengan cara seperti berikut. Buka web browser dan 

panggil alamat domain yang sudah dikonfigurasi pada DNS server yaitu : 

mail.smkn.com 

 

 
Gambar 5.1 pengujian web mail server 

 

Setelah itu akan muncul halaman login squirrelmail seperti berikut. 

 

 
Gambar 5.2 halaman login squirrelmail 

 

Kemudian Login dengan user yang telah dibuat sebelumnya. Apabila sukses 

akan muncul halaman depan webmail server seperti berikut. 

 



 

68 
 

 
Gambar 5.3 halaman utama web mail 

Kemudian coba untuk membuat email dengan cara compose, kemudian kirim 

email dari user  smktkj ke user gurutkj untuk melihat hasil konfigurasi. Dengan 

tampilan seperti berikut. 

 

 
Gambar 5.4 halaman compose web mail 
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Apabila sudah sukses terkirim pada pada folder inbox user smktkj akan ada email 

baru yang diterima seperti tampilan berikut. 

 
Gambar 5.5 halaman inbox 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang 

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan 

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang 

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2. Pahamilah pengertian dan fungsi dari webmail server. 
3. Amatilah karakteristik dari protocol webmail dari sisi client maupun 

server 

4. Terapkan cara membuat webmail  pada sisi server menggunakkan 

debain 8.0 dengan menggunakan pc yang sesungguhnya atau 

menggunakan virtual. 
5. Ujilah webmail server yang telah dibangun dari client (windows) 



 

70 
 

6. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

7. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
 

E. Rangkuman 
1. Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau 

informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via emailMail 

Servers diklasifikasikan sebagai: 
 Server Outgoing Mail (SMTP atau Server)  

 Server Surat masuk (POP3 atau server) 
2. Server yang biasa menangani outgoing email adalah server SMTP(Simple 

Mail Transfer Protocol) pada port 25 sedangkan untuk menangani incoming 

email adalah POP3 (Post Office Protcol) pada port 110 atau IMAP (Internet 

Mail Access Protocol) pada port 143. 

3. Manfaat WebMail adalah untuk mengoperasikan e-mail account (membaca / 

menerima, mengirimkan, menghapus, membuat address book, dll) Mail 

direktori ini berfungsi untuk direktori INBOX, pada setiap user yang terdaftar. 

Pesan yang masuk nantinya akan disimpan sementara dalam direktori 

tersebut. Agar direktori ini otomatis dibuat pada direktori home setiap user, 

maka kita harus membuatnya pada. 

 

F. Latihan Soal 
1. Sebutkan Kelebihan webmail 

2. Komponen-komponen yang perlu diinstal untuk membuat webmail server 

pada debian adalah. 

3. Sebutkan default direktori penyimpanan website squirrelmail.   

 

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar Latihan / 

Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah jumlah skor 

jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut untuk mengetahui 
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tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan pembelajaran yang telah selesai 

dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 

 

Skala penilaian : 

90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda telah 

kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan mempelajari 

kembali materinya terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 
1. Kelebihan webmail adalah 
2. Karena beroperasi di halaman situs web, maka fungsi e-mail dapat diakses 

dari berbagai tempat sepanjang dapat terkoneksi dengan internet. 
3. Tidak memerlukan mail client karena dapat berinteraksi dengan layanan 

tersebut langsung dari situs web. 

4. Komponen-komponen yang perlu diinstal adalah postfix courier-imap courier-

pop dan squirrelmail. 
5. Default direktori penyimpanan website squirrelmail adalah /usr/share/squirrel 
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Menguji Konfigurasi Proxy Server 
 

A. Tujuan 
Kegiatan  belajar 6 ini, diharapkan peserta dapat :  
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi Proxy server. 

2. Menginstalasi proxy server pada debian 8.0 

3. Mengkonfigurasi proxy server 

4. Menguji dan mengaplikasikan proxy server 

 

B. Indikator  
1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi proxy server 

2. Menginstalasi proxy server pada debian 8.0 

3. Mengkonfigurasi proxy server 

4. Menguji dan mengaplikasikan proxy server. 

 

C. Uraian Materi 
1. Pengertian  Proxy 

Proxy Server adalah sebuah Perangkat yang bertindak sebagai 

penghubung sekaligus pembatas antara Komputer Client dengan Internet.Jadi 

ketika seorang client mengakses internet, client tidak langsung berhubungan 

dengan Internet melainkan melalui perantara yaitu Proxy yang bertugas 

menyampaikan request dari user ke internet maupun sebaliknya. Suatu Proxy 

dapat bekerja di beberapa Layer menurut Standar OSI, antara lain :Layer Data-

Link, Layer Network dan Layer Transport, maupun Layer Aplikasi. 

Belakangan ini pengguna proxy server banyak dimanfaatkan di berbagai 

institusi untuk mengamankan jaringan lokal yang terhubung ke jaringan Public. 

Ini disebabkan karena proxy server memiliki lebih banyak fungsi daripada router 

yang memiliki packet filtering karena proxy server beroperasi pada level yang 

lebih tinggi dan memiliki kontrol yang lebih menyeluruh terhadap akses jaringan.   
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Gambar 6.1 design jaringan proxy 

 

2. Manfaat Proxy Server 
Secara umum manfaat proxy server ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

 
a. Meningkatkan kinerja jaringan 

Dengan kemampuan server proxy untuk menyimpan data 

permintaan dari aplikasi client, permintaan yang sama dengan permintaan 

sebelumnya hanya akan diambilkan dari simpanan server proxy. Jika 

seorang pengguna internet sudah pernah membuka situs yang sama, 

tidak perlu dihubungkan langsung pada situs sumbernya, tetapi cukup 

diambilkan dari simpanan server proxy. Dengan cara demikian, koneksi 

langsung pada server sumbernya dapat dikurangi. Dengan demikian, 

penggunaan bandwidth internet untuk koneksi langsung menjadi 

berkurang. 
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b. Filter permintaan 

Server proxy juga dapat digunakan sebagai filter terhadap permintaan 

data dari suatu situs. Dalam hal ini, server proxy menjadi filter terhadap 

situs yang boleh atau tidak boleh dikunjungi.Selain itu, server proxy juga 

dapat sebagai filter terhadap aplikasi client yang dapat menggunakan 

akses terhadap internet. Dalam hal ini server proxy berlaku sebagai filter 

terhadap gangguan internet. 

 
3. Fungsi Proxy Server 

Proxy Server merupakan pihak ketiga yang menjadi perantara antara 

kedua pihak yang saling berhubungan, dalam hal ini adalah jaringan lokal dan 

jaringan internet. Secara prinsip pihak pertama dan pihak kedua tidak langsung 

berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan degan pihak ketiga yaitu 
proxy.Tiga fungsi utama proxy server adalah: 

a. Connection sharing 
Bertindak sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan 

jaringan luar. Gateway juga bertindak sebagai titik dimana sejumlah koneksi 

dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar 

juga terhubung kepadanya. Dengan demikian koneksi dari jaringan lokal ke 

internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara 

bersama-sama (connecion sharing). 

 

b. Filtering 
Bekerja pada layar aplikasi sehingga berfungsi sebagai Firewalll paket 

filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan 

atau serangan dari jaringan luar. Dapat dikonfigurasi untuk menolak situs 

web tertenu pada waktu-waktu tertentu. 

 

c. Caching 
Proxy Server memiliki mekanisme penyimpanan obyek-obyek yang sudah 

diminta dari server-server di internet. Mekanisme caching akan menyimpan 

obyek-obyek yang merupakan permintaan dari para pengguna yang di dapat 

dari internet. 
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4. Cara Kerja Proxy 
Proxy Server memberi batas yang jelas antara Jaringan Lokal dengan 

Jaringan Luar (Internet). Prosesnya dilakukan dengan mengubah alamat IP 

Jaringan Lokal, membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal menuju 
suatu alamat IP Proxy, IP Proxy digunakan untuk berhubungan dengan 

Jaringan Luar atau Internet.Sehingga hanya lamat IP Proxy yang diketahui di 

internet, berfungsi sebagai network address translator 

 

5. Jenis Proxy  
Terdapat  beberapa Jenis Proxy Server, antara lain : 

 Transparent Proxy Server 
Client yang menggunakan Proxy Jenis ini dapat langsung menggunakan 

Layanan Proxy hanya dengan terhubung dengan Proxy, karena Proxy jenis 

ini memberikan pengaturan Otomatis kepada Clientnya dengan Port Standar 

WWW Port:80. 

 Anonymous Proxy 
Ketika Client menggunakan Proxy Server Jenis ini maka beberapa 

identitas dari Clientakan disembunyikan oleh Proxy Server hal ini bertujuan 

untuk mencegah akses komputer client secara ilegal. Namun IP dari si 

Proxy Server masih terdeteksi. Beberapa identitas Client yang 

disembunyikan, antara lain : IP Address, Browser yang Digunakan, Sistem 

Operasi, Beserta Lokasi kita. 

 Distorting Proxy 
Jenis Proxy ini menyembunyikan alamat IP dari Client, mengidentifikasi 

dirinya sebagai Proxy Server.dapat digunakan untuk semua jenis layanan 

web.Namun Proxy jenis ini memberitahu Tujuan Client bahwa client 

menggunakan Proxy Server. 

 High Anonymity Proxy 
Proxy ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari AnonymousProxy 

dari segi fungsi, Bedanya Proxy Jenis ini menyembunyikan alamat IP nya 

sendiri. 
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6. Kelebihan dan Kekurangan Proxy Server 
Kelebihan Proxy Server 
 Dapat memblok suatu website sekaligus mengakses situs yang 

diblok 
 Lebih lama terlacak atau mungkin tidak terlacak. 
 Respon yang lebih cepat (apabila data direquest untuk kedua kalinya, 

karena Client hanya menghubungi Proxy diawal). 
 Adanya Fitur Filtering, baik Filter pengguna, waktu, dan content yang 

diakses. 
Kekurangan Proxy Server 
 Bandwith berkurang, ini karena terjadi perpindahan IP. 

 Proses request terhadap suatu data untuk pertama kalinya akan lebih 
lama, karena harus melalui Proxy Server terlebih dahulu. 

 Pencurian username dan password bisa saja terjadi. 

 
7. Instalasi 

Aplikasi yang paling popular, dan terkenal ampuh untuk Server Proxy 

yaitu SQUID. Selain itu, ada juga distro linux yang dikhususkan untuk 

proxy,  seperti IpCOP. 

 

# apt-get install squid 

 
8. Konfigurasi 
1. Konfigurasi Squid 
Konfigurasi script untuk squid sangatlah banyak, akan membahas bagian 

pentingnya saja. Gunakan text editor yang memiliki fasilitas “search”, agar 

lebih mudah. 

debian-server:~# nano /etc/squid/squid.conf 

Untuk fasilitas search pada nano, tinggal tekan CTRL + W. Setelah itu, cari 

dan edit bagian berikut, dan hilangkan tanda pagar “#” agar menjadi 

Enabled. 

 

#. . . 
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http_port 3128 transparent #tambahkan “transparent”  

cache_mem 16 MB        #kurang-lebih ¼ dari memory  

cache_mgr admin@smkn.com 
visible_hostname proxy.debian.edu 

#. . . 

Kemudian cari tulisan acl CONNECT, dan tambahkan script berikut tepat di 

bawahnya. 

#. . . 

acl url dstdomain “/etc/squid/url”  #domain yang di blok  

acl key url_regex –i “/etc/squid/key” #kata yang  

di blok http_access deny url 

http_access deny key 

acl lan src 192.168.10.0/24  #ip lokal http_access allow lan 

http_access allow all 

#. . . 

 

Cari tulisan http_access deny all, ada dua pada file squid.conf. Dan 

tambahkan tanda ”#” pada kedua baris tersebut. Simpan dengan menekan 

CRTL + X lalu Y dan ENTER. 

 
2. Blokir Situs 
Buat file untuk daftar situs-situs dan kata-kata yang akan diblokir. 

 

#pico /etc/squid/url  

 

facebook.com 

twitter.com 

 

#pico /etc/squid/key  

 

Porn 

Sex 

 

Cek apakah konfigurasi sudah benar atau masih ada yang salah, dan juga 

mailto:admin@smkn.com
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untuk membuat swap. 

 

debian-server:/etc/squid# squid –z 

2011/03/01 10:56:46| Squid is already running!  Process ID 2314 

 
3. KonfigurasiIpTables 

Sedikit konfigurasi pada iptables, untuk redirect port 80 (HTTP) ke port 3128 
(PROXY). 

 

# iptables –t nat –A PREROUTING –s 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 

# iptables-save > /etc/iptables 

 
4. ModifikasiHalamanProxy 

Bagian ini hanya opsional saja, anda bisa melewatinya jika tidak ingin 

lama.Selain tampilan default laman squid yang begitu-begitu saja, anda juga 

bisa memodifikasinya lagi sesuai kebutuhan anda. 

 

# cd /usr/share/squid/errors/English/ 

 

Dalam direktori tersebut terdapat banyak sekali file-file laman error SQUID. 

Semua file tersebut menggunakan pemrograman web HTML saja. Kita 

hanya akan memodifikasi untuk laman web yang diblokir, dan dns-un- 

resolveable. 

 

debian-server:/usr/share/squid/errors/English# pico ERR_ACCESS_DENIED 

debian-server:/usr/share/squid/errors/English# pico ERR_DNS_FAIL 

 

Edit kedua file HTML diatas, sesuai kreativitas anda. Dan terakhir, restart 
daemon squid tentunya, 

 

# /etc/init.d/squid restart 
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9. Pengujian 
a. Pengujian pada Linux 
Sebelum melakukan pengujian Proxy server perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) HTTP Port : Merupakan port yang digunakan untuk menjalankan Squid 

 

http_port 8080  

 

b) Visible Host Name : Agar jika terjadi error Squid dapat menemukan 

hostname yang valid 

 

visible_hostname localhost 
 
localhost bisa diganti menjadi ip (e.g 192.168.207.1) atau domain seperti 

www.smkn.com 
 
c) Cache Manager : Untuk mendefinisikan email address dari Cache Manager 

Squid 

 

cache_mgr admin@domain.com  

 
d) Direktori Cache Squid : Mendefinisikan letak direktori squid beserta besarannya. 

 

cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256  

 

Angka 500 menunjukkan ukuran direktori dalam MB 

Angka 16 menunjukkan jumlah sub direktori tingkat 1 

Angka 256 menunjukkan jumlah subdirektori tingkat 2 dari subdirektori tingkat 1 

Jumlah diatas makin besar makin baik 

 
e) Filtering: Ini merupakan bagian terpenting dari Squid, dengan ini kita bisa 

mengatur rule-rule, dari mulai siapa saja yang bisa mengakses internet 

sampai website apa yang diizinkan untuk di akses. 

http://www.smkn.com
mailto:admin@domain.com
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acl group-it src 192.168.207.1-192.168.207.12/255.255.255.255  
 
Access List : Siapa saja yang dapat mengakses Internet 

acl akses src 192.168.10.1/255.255.255.255 

acl : merupakan perintah access list 

akses : nama user yang memiliki IP atau group 

src : merupakan source ip yang digunakan, bisa menggunakan range jika ingin 

membuat group 

Filtering Waktu : Memberikan izin akses berdasarkan waktu dan hari 
acl waktu-akses time MTWHFA 08:00-16:00 

acl : perintah access list 

waktu-akses : caption untuk perintah acl 

time : perintah squid utk mendefinisikan waktu 

MTWHFA : merupakan perintah squid untuk mendefinisikan waktu M : Monday, T 

: Tuesday, etc….. 
08:00-16:00 : Merupakan waktu yang diperbolehkan untuk memberikan akses 

internet ke pengguna 

Filtering Website : Memfilter website apa saja yang tidak boleh diakses oleh 

pengguna. 

Sebelumnya harus dibuat dulu suatu dokumen yang berisikan list-list url yang 

akan diblock, dengan perintah 

 

# vi /etc/squid/pornourl.txt 

 

kemudian isikan dengan : 
www.worldsex.com 
www.17tahun.com 
dll 

 

Lalu berikan perintah squid pada file Squid.conf dengan perintah : 
acl blokporno dstdomain “/etc/squid/pornourl.txt” 

http://www.worldsex.com
http://www.17tahun.com
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Filtering Keyword : Memfilter keyword yang dimasukkan oleh para pengguna, 

misalkan pengguna memasukkan kata ’sex’ di google maka Squid akan 

membloknya. 

Sebelum menambahkan perintah di Squid.conf, kita harus membuat file yang 

berisikan keyword-keyword yang akan diblok dengan perintah : 

#vi /etc/squid/keywordblock.txt 

Lalu isi dengan kata-kata yang akan di blok : 

sex 
porn 
fuck 
dll…. 

 
Dan berikan perintah di Squid.conf dengan perintah : 

acl keywordblok url_regex -i “/etc/squid/keywordblock.txt”  
Perintah-perintah filter ini cukup untuk membuat Squid Server sederhana, 

Selanjutnya memberikan hak akses pada aturan-aturan yang telah dibuat 

sebelumnya.Di Squid perintahnya dinamakan http_access. Perintahnya adalah 

sebagai berikut : 

 

http_access deny blokporno # men-deny semua url yang terdapat pada acl blokporno 

http_access deny keywordblock # men-deny keyword yang ada pada acl 

keywordblock 
http_access waktu-akses aku # Memperbolehkan acl waktu-akses pada acl user aku 

http_access deny all # Men-deny semua user yang tidak terdaftar pada squid.conf 

http_reply_access allow all #default 

icp_access allow all #default 

 

Kemudian jangan lupa men-save file konfigurasi squid.conf yang telah diedit 

dengan menggunakan perintah : 

Lalu pada command terminal anda ketikan perintah ; 

 

#squid –z 
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f) Transparent Proxy 

Merupakan suatu teknik agar Squid Proxy menjadi transparent atau tidak terlihat, 

maksudnya jika biasanya kita memasukkan alamat proxy pada setiap browser 

(firefox, etc..), jika transparent proxy diterapkan maka pada browser tidak akan 

kelihatan kita memasukkan alamat proxy kita. 

Sebelum memasukkan perintah transparent proxy pada squid, maka kita harus 

melakukan perintah iptable agar dapat meredirect port yang ada pada komputer 
client. Maksudnya jika squid kita set pada port 3128, maka permintaan client 

yang umumnya internet itu berada pada port 80 maka kita harus meredirect port 
80 dari client tersebut ke port proxy kita yang berada pada port 3128. 

IP Forwarding, agar transparent proxy dapat diterapkan, maka kita harus 

mengaktifkan Ip Forwarding 

dengan memberikan nilai 1 pada file “/proc/sys/net/ipv4/ip_forward” dengan cara 

: 

 

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

Tetapi perintah tersebut harus kita jalankan auto startup, agar jika komputer 

squid mati kita tidak perlu repot2 menjalankan perintah tersebut secara terus 

menerus. 
Berikutnya kita harus menjalankan ip_tables agar client dapat meredirect port 

squid server kita dengan perintah : 

 

#iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port 8800 
Kemudian restart proxy dengan perintah : 

 

#/etc/init.d/squid restart 

 

Pengujian terhadap website yang diblok menggunakan web browser dengan 

perintah berikut: 

http://www.smkn.com 

 
b. Pengujian pada windows 

Pengujian kita lakukan pada sisi client windows. Server Proxy tersebut 

http://www.smkn.com
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akan menjadi TRANSPARENT jika ada koneksi ke Internet. Namun jika 

digunakan dalam lingkup Local Area Network, yang tidak terjamah Internet, 
maka kita harus menkonfigurasi MANUAL PROXY pada sisi client terlebih 

dahulu. 
1. Konfigurasi Manual Proxy 
Jika ingin tetap kelihatan Transparent, walau di jaringan local.Anda bisa 

menggunakan Ip Address Alias, dan dikombinasikan dengan Virtual Domain. 

1. Konfigurasi Manual Proxy 

Berikut cara mengkonfigurasi Manual Proxy di Web Browser Mozilla. 

a. Tool > Options > Advanced >Network> Settings  

b. Dan konfigurasi seperti berikut, 

 

 

Gambar 6.2 pengujian pada windows [1] 

 
2. Pengujian Filtering 

Kemudian coba arahkan web browser ke alamat domain yang telah 
kita blokir, misalnya saja facebook.com berikut.Anda juga bisa 

menambahkan lagi, domain-domain yang mencurigakan pada file /var/url. 
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Gambar 6.3 pengujian pada windows [2] 

3. Pengujian DNS Un-Resolveable 
Karena tidak terkoneksi ke Internet, maka dns tersebut tidak dapat diteruskan 
oleh server proxy local.Oleh karena itu, dns tersebut menjadi un-resolveable. 

Misalnya saja kita akan mengunjungi alamat www.google.com, yang tidak 

terdapat dalam list domain yang diblokir. 

 

 

Gambar 6.4 pengujian pada windows [3] 

http://www.google.com,
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang 

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan dan 

keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi yang 

sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah isi 

materinya dengan cermat. 
2. Pahamilah pengertian dan fungsi dari proxy  server. 

3. Amatilah karakteristik dari protocolproxy dari sisi client maupun server 

4. Terapkan cara membuat proxy  pada sisi server menggunakkan debain 8.0 

dengan menggunakan pc yang sesungguhnya atau menggunakan virtual. 
5. Ujilah proxy server yang telah dibangun dari client (windows) 

6. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa melihat 

modul atau uraian materinya. 

7. Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar Latihan dan 

mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
 

E. Rangkuman 

1. Proxy Server adalah sebuah Perangkat yang bertindak sebagai penghubung 

sekaligus pembatas antara Komputer Client dengan Internet Pengalamatan 

IP secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan metode Range IP 
dan Fixed Address.Proxy server juga bertugasmenyimpansementara 

(cache) file html server lain, sehingga mempercepat akses internet untuk 

alamat-alamat yang sudah pernah diakses sebelumnya.Selain itu 

kemampuannya juga dapat menghemat bandwith,meningkatkan keamanan,   

dan menambah kecepatan  web-surfing. 
2. Manfaat Proxy ServerSecara umum manfaat proxy server ada dua macam, 

yaitu sebagai berikut: Meningkatkan kinerja jaringan, Filter permintaan 

3. Tiga fungsi utama proxy server adalah: 

a. Connection sharing 

b. Filtering 

c. Caching 

4. Terdapat  beberapa Jenis Proxy Server, antara lain : 
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 Transparent Proxy Server 

 AnonymousProxy 

 Distorting Proxy 

 High Anonymity Proxy 

 

F. Latihan Soal 
1. Jelaskan tugas dan manfaat dari penggunaan proxyserver ? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud fungsi Caching pada proxy 

3. Sebutkan default port poxy server 

4. Sebutkan konfigurasi pada iptables, untuk redirect port 80 (HTTP) ke 
port 3128 (PROXY). 

5. Pada konfigurasi proxy diatas terdapat 2 dasar pemblokiran sebutkan 

6. Apa yang dimaksud Transparent Proxy 

 

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar Latihan / 

Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah jumlah skor 

jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut untuk mengetahui 

tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan pembelajaran yang telah selesai 

dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 

 

Skala penilaian : 

90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda telah 

kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan mempelajari 
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kembali materinya terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

 

H. Kunci Jawaban 
1. Secara umum manfaat proxy server ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

Meningkatkan kinerja jaringan, Filter permintaan. 
2. Fungsi Cachingpada proxy adalah mekanisme penyimpanan obyek-obyek 

yang sudah diminta dari server-server di internet. Mekanisme caching akan 

menyimpan obyek-obyek yang merupakan permintaan dari para pengguna 

yang di dapat dari internet. 
3. Default port proxy server adalah port 3128 

4. # iptables –t nat –A PREROUTING –s 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 

5. Pemblokiran berdasarkan situs dan pemblokiran berdasarkan kata-kata yang 

ada dalam web. 
6. Yang dimaksud Transparent Proxyadalah Client yang menggunakan Proxy 

Jenis ini dapat langsung menggunakan Layanan Proxy hanya dengan 

terhubung dengan Proxy, karena Proxy jenis ini memberikan pengaturan 

Otomatis kepada Clientnya dengan Port Standar WWW Port:80. 
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Menguji Wide Area Network 
 

A. Tujuan  
Kegiatan  belajar7 ini, diharapkan peserta dapat :  

1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi wide area network (WAN). 

2. Mengindentifikasi jenis perangkat  jaringan berbasis wide area network 

(WAN). 

3. Mengatur Perangkat Menggunakan  Software 

4. Mengkonfigurasikan dan Menginstalasi Static Router dan RIP Router 

pada Program Cisco 

 

B. Indikator  
A. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi wide area network (WAN). 

B. Mengindentifikasi jenis perangkat  jaringan berbasis wide area network 

(WAN). 

C. Menginstalasi perangkat keras wide area network (WAN). 

D. Menguji dan mengaplikasikan wide area network. 

 

C. Uraian Materi 
1. Pengertian  Wide Area Network 

Wide Area Network (WAN) adalah suatu jaringan yang digunakan untuk 

membuat interkoneksi antar jaringan komputer local yangsecara fisik tidak  

berdekatan satu sama lain, yang secara fisik bisa dipisahkan dengan kota, 

propinsi, atau bahkan melintasi batas geography–lintas negara dan benua. 

Ada beberapa Teknologi Jaringan WAN saat ini yang bisa kita gunakan. 

Berbeda dengan jaringan LAN, ada perbedaan utama antara keduanya 

dimana terletak pada jarak yang memisahkan jaringan-2 yang terhubung 

tersebut. WAN menggunakan media transmisi yang berbeda,maupun 

hardware dan protocol yang berbeda pula dengan LAN. Data transfer rate 

dalam komunikasi W A N umumnya jauh lebih rendah dibanding LAN. 
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A. Komunikasi Jaringan 

Teknologi Jaringan WAN bergantung pada pihak ketiga dalam hal ini 

perusahaan penyedia layanan Telecommunication yang menyediakan 

layanan hubungan jarak jauh.  Tidak seperti pada jaringan LAN dimana 

koneksi antar device (komputer) ditransmisikan dari  satu piranti 

digital/komputer kepada  piranti  digital lainnya  melalui koneksi fisik secara 

langsung,  teknologi  jaringan  WAN menggunakan kombinasi sinyal analog 

dan sinyal digital dalam melakukan transmisi data. Pada diagram jaringan 

WAN berikut ini menjelaskan masing-masing komponen dan fungsi dalam 

konsep teknologi Jaringan WAN. 

 

 

Gbr.1Diagram Koneksi WAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 Diagram Koneksi WAN 

 

1.  D T E  (Data terminal equipment)adalah suatu piranti disisi link jaringan  

WAN yang berada pada sisi pelanggan (biasanya gedung  /rumah 

pelanggan) yang mengirim dan  menerima data. DTE(biasanya berupa 

router jaringan atau bisa saja berupa komputer atau multiplexer) 

adalah  merupakan tanda markaa ntara jaringan WAN dan jaringan 

LAN. DTE ini merupakan piranti yang akan berkomunikasi dengan 

piranti DCE disisi ujung lainnya. 

2.  Demarc atau titik demarkasi adalah titik yang merupakan interface 

jaringan  dimana kabel perusahaan telpon terhubung dengan rumah 

pelanggan. 
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3. Local Loops adalah perpanjangan kabel line telpon dari Demarc 

menuju kantor pusat Telco yang mana pemeliharaannya dipihak 

Telco, bukan tanggung jawab pelanggan. Kabel ini bisa berupa kabel 

UTP, fiberoptic atau gabungan keduanya dan juga media lainnya. 

4. DCE (data circuit terminatinge quipment) adalah suatu piranti (biasanya 

berupa router disisi ISP yang berkomunikasi dengan DTE dan juga WAN 

Cloud. DCE ini merupakan piranti yang memasok clocking (denyut 

sinyal sinkronisasi) pada piranti DTE. Sebuah modem atau CSU/DSU 

disisi pelanggan bisa diklasifikasikan sebagai  DCE.  DTE dan DCE bisa 

saja berupa piranti yang serupa/router akan tetapi mempunyai peran 

dan fungsi yang berbeda. 

5. WAN cloud, merupakan hirarchi Trunk, Switches,dan CO (central  

office) yang membentuk jaringan telephone lines. Struktur fisik bisa 

bervariasi, dan jaringan-jaringan yang berbeda dengan titik koneksi 

bersama bisa  saja saling overlap, makanya direpresentasikan dalam 

bentuk WANcloud.Sisipentingnya adalah bahwa data masuk melalui 

jaringan telpon, menjelajah sepanjang line telpon, dan tiba pada tepat 

pada alamat tujuannya. 

6. PSE (packet switchin gexchange) adalah suatu Switch pada jaringan 

carrier packet switched. PSE ini merupakan titik-titik penghubung 

dengan WAN cloud. Jalur WAN menyediakan berbagai macam 

kecepatan data yang diukur dalam satuan kilobits per second. Dibawah 

ini berbagai teknologi WAN dan kecepatan yang tersedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7, Teknologi WAN dan Kecepatannya 
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2. Perangkat  jaringan berbasis wide area network (WAN) 
B. Router 

Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket 

data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah 

proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 

(Lapisan jaringan seperti Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI. 

Router  sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi 

protokol TCP/IP, dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. Selain IP 

Router, ada lagi AppleTalk Router, dan masih ada beberapa jenis router lainnya. 

Internet merupakan contoh utama dari sebuah jaringan yang memiliki banyak 

router IP.Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil 

ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau 

untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk 

meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga 

kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan 

media yang berbeda (seperti halnya router wireless yang pada umumnya selain 

ia dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga 

mendukung penghubungan komputer dengan kabel UTP), atau berbeda 

arsitektur jaringan, seperti halnya dari Ethernet ke Token Ring. 

Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital 

Subscriber Line (DSL). Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke 

sebuah koneksi leased line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access 

server. Sementara itu, router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan 

lokal ke sebuah koneksi DSL disebut juga dengan DSL router.Router-router jenis 

tersebut umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket 

berdasarkan alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut, meski beberapa 

router tidak memilikinya.Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga 

dengan packet-filtering router. Router umumnya memblokir lalu lintas data yang 

dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast 

storm yang mampu memperlambat kinerja jaringan. 

Di dalam sesebuah rangkaian, data perlulah dihantar dan dikirim dengan 

tepat dan betul. Rangkaian komputer kompleks biasanya terdiri  koleksi LAN 

yang dijalinkan satu sama lain. Kerja-kerja mengirim ini dilaksanakan oleh router 
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di mana router akan mengambil pesan data dari LAN dan menukarkannya 

kepada paket yang sesuai untuk dihantarkan ke LAN yang satu lagi (Lihat 

gambar  7.2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2 Rangkaian menggunakan perantara router 

 

 
C. CSU/DSU (Channel Service CSU Unit/Data Service Unit) 

CSU/DSU sama seperti modem, hanya saja CSU/DSU mengirim data 

dalam format digital melalui jaringan telephone digital. CSU/DSU biasanya 

berupa kotak fisik yang merupakan dua unit yang terpisah : CSU atau DSU. Jalur 

komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai.Untuk jalur digital, 

sebuah Channel Service Unit (CSU) dan Data Service Unit (DSU) 

dibutuhkan.Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat yang disebut 

CSU/DSU. 

 

D. Modem 
Modem berasal dari singkata nModulator Demodulator. Modulator 

merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa 

(Carrier) dan siap Untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator adalah bagian yang 

memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa 
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(carrier) yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 

Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat 

komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua-arah 

umumnya menggunakan bagian yang disebut “modem”, seperti VSAT, 

Microwave Radio, dan lain sebagainya, namun umumnya istilah modem lebih 

dikenal sebagai Perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada 

computer. 

Dari dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem 

untuk diubah menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan 

melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. 

Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal digital 

kembali dan dikirimkan kepada komputer. Terdapat dua jenis modem secara 

fisiknya, yaitu modem eksternal dan modem internal. 

Sebuah modem (MOdulator/DE-Modulator) digunakan untuk 

menterjemahkan sinyal digital dari jaringan untuk diubah menjadi sinyal analog, 

sinyal yang biasa diterapkan pasa sambungan telepon biasa. 

Dengan teknologi modem masa kini, kecepatan lalulintas hubungan berlangsung 

pada kecepatan yang terbatas sebesar 33.6KB (56KB?) untuk pengiriman data, 

meski hal itu boleh dibilang sebagai kecepatan yang dimiliki oleh sambungan 

telepon yang berkualitas baik. Koneksi secara ‘dial-up’, meski memiliki 

keterbatasan bandwidth (lebar saluran yang dilalui transmisi data), namun 

dipandang masih cukup memadai, karena murahnya, dan masih sesuai untuk 

menunjang kebutuhan aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu tinggi persyaratan 

kecepatannya, serta untuk keperluan e-mail saja. 

E. Comunication Server 
Communication Server adalah server khusus “dial in/out” bagi pengguna 

untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. 
 
3. Mengatur Perangkat Menggunakan  Software 

 
1. CLICommandMode 

CLI  (Command-Line  interface)  adalah  suatu  interface  dari  user  

ke router menggunakan perintah berbasis teks. CLI menggunakan 

struktur berhirarki.Struktur  ini  membutuhkan  user  untuk  memasuki  
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suatu mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah.   Perintah 

perintah dalam CLI hanya berlaku untuk satu mode saja, sehingga 

apabila user tidak dalam kondisi mode tersebut maka user tidak dapat 

memberikan perintah tersebut ke router 

administrato rmemberikan perintah k eroute rmelalui software 

terminal emulation (hyperterminal). Perintah tersebut dilakukan sesuai 

dengan promptyan gmenandakan pada mode mana router sedang 

bekerja. 

IOS menyediakan sebuah command intepreter yang disebut 

command executive (EXEC).   Setelah perintah EXEC ini dimasukkan, 

EXEC akan mengvalidasi dan menjalankan perintah. 

Untuk memberikan keamanan, EXEC dibagi menjadi dua level.   

Level tersebut adalah user EXEC mode dan privileged mode. 

Global configuration mode digunakan pada router untuk 

mengaplikasikan perintah konfigurasi yang berefek pada keseluruhan 

router. 

 

 

 

2. Mengkonfigurasi Nama Router 
Ketika pertama dikonfigurasi, router harus  diberi nama yang unik. 

Tugas inidapatdilakukanpadaglobalconfigurationmode. 

 
3. Mengkonfigurasi  Password Router 

Password   membatasi   akses   ke   router.Password   seharusnya 

dikonfigurasiuntukjalurvirtualterminal(melaluitelnet)danconsole. 

Passwordjugadigunakanuntukmembatasiakseskeprivilegedmode 

sehinggahanyauseryangberhaksajayangdapatmengaksesnya. 

 
4. Menjalankan Perintah Show 

Ada banyakperintahshowyangdapatdigunakanuntukmemastikanisi 

darikonfigrasiyangtelahdiberikan.Pada priviligedmaupunusermode 

dapatdiketikperintah “show” untukmenampilkanperintahapasaja yang 

dapatdijalankansetelahperintahshow. 
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5. Mengkonfigurasi  Interface 
Serial  interface dapat  dikonfigurasi  melalui  console atau  jalur  

virtual terminal. 
 

6. Menyimpan dan Menghapus Konfigurasi 
Untuk  menyimpan  konfigurasi  yang  sedang  berjalan  ke  NVRAM. 
 

7. Mengkonfigurasi dan Menghapus Konfigurasi 
Hostname resolutionadalah   proses dimanasistemkomputer 

mengasosiasikannamahostdenganIPAddress.Untukmenggunakan host 

nameuntuk  berkomunikasi dengan perangkat jaringan lainnya, 

routerharusmampumengasosiasikanhostnamedenganIPAddress. Daftar  

yang berisihost  name dan IP Address yang berasosiasi dengannya 

disebut host table. 
 

8. Mengkonfigurasi  Static Route 
Ada tiga jenis static route yang digunakan yaitu menggunakan 

interface sebagai gateway, hop, danjaringan yang tidak terhubung 

langsung. 
 

9. Mengkonfigurasi  RIP Route 
RIP adalah routing vektor jarak-protokol, yang mempekerjakan 

hop sebagai metrik routing.Ada tiga versi dari Routing Information 

Protocol: RIPv1, RIPv2, dan RIPng. 
 

10. Mengkonfigurasi  Enkapsulasi HDLC 
Enkapsulasidefault yangdigunakanHDLC. Jikainterfaceserial  telah 

dikonfigurasi dengan  protokol  enkapsulasi  lainnya, dan enkapsulasi 

harusdirubahkembalimenjadiHDLC 
 

11. Mengkonfigurasi  Enkapsulasi PPP 
PPP ini mirip dengan HDLC, yang membedakan diantara kedua 

ini adalah kalau HDLC itu protocol yang berjalan secara default di 

Serial interfaces yang hanya bisa digunakan oleh device Cisco, 
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sedangkan PPP itu bisa diterapkan di device Cisco maupun device 

merek lain. PPP ini merupakan hasil perkembangan dari HDLC. 

PPP adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang 

banyak digunakan pada WAN yang berjalan di Serial Interfaces. 

Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada 

lapisan data link. 
 

4. Instalasi Routing Statik dan Routing Dinamis Pada Program 
Cisco 

A. Router 
Sebenarnyatidakadaarsitekturyangeksakdarisebuahrouterkarena 

berbeda-beda tergantung merek dan jenisnya. Dibawah ini adalah 

gambararsitekturrouter merekCisco. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3  Arsitektur Router Cisco 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7.4 Arsitektur Mainboard Router Cisco 

 
- Komponen-komponen dari Router adalah: 

1)   CPU,  Central  Processing  Unit  mengeksekusi  instruksi  pada 
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Operating System. Fungsi yang lain adalah inisialisasi sistem, fungsi routing dan 

mengontrol network interface. Router yang besar memiliki beberapa CPU. 

2)  RAM,  Random  Access  Memory  digunakan  untuk  informasi routing  table,  

fast  switching  cache,  running  configuration  danpacket queque. RAM biasanya 

dibagi dua secara logik yaitu memori processor utama dan memory shared 

input/output (I/O).Memory shared I/O adalah berbagi antara berbagai interface 

I/O untuk menyimpan paket secara sementara. Isi RAM akan hilang begitu power 

dari Router dimatikan. 
3) Flash,   digunakan   untuk   menyimpan   keseluruhan   IOS (Internetworking   

Operating   System)   software   image.   Routerumumnya mencari operating 

system pada flash. IOS dapat diupgrade  dengan  mengisi  IOS  baru  pada  

flash.  IOS  mungkinberbentuk compressed atau uncompressed. 

4)   NVRAM,   Nonvolatile   Random   Access   Memory   (NVRAM)digunakan 

untuk menyimpan startup configuration. Di beberapa perangkat NVRAM 

diimplementasikan menggunakan EEPROMyang terpisah dari perangkat 

tersebut. 

5)   Bus, umumnya router berisi sebuah system bus dan CPU bus.System bus 

digunakan untuk komunikasi diantara CPU dan interface. System bus  

mengirimkan data dari dan ke interface.CPU bus digunakan oleh CPU untuk 

mengakses komponen dari media penyimpan router. 

6)   ROM,  Read Only Memory digunakan untuk menyimpan permanen startup 

diagnostic code (ROM Monitor).  

5)   Interface adalah koneksi router keluar. 
-  Konfigurasi routing static lewat desktop/GUI 
Dalam konfigurasi routing static pada cisco packet tracer ini terdapat dua opsi, 

opsi yang pertama konfigurasi lewat desktop/GUI dan opsi yang kedua 

konfigurasi routing static melalui CLI. Pada kesempatan ini Laci Cara akan 

memberikan langkah-langkah konfigurasi routing static lewat desktop/GUI dan 

juga yang lewat CLI. Berikut tahapannya : 

1. Untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi cisco packet 

tracernya, jika sudah selanjutnya kita buat topology seperti dibawah ini ( 

hanya sebagai contoh, bisa menggunakan topology yang lain). Dalam 

membuatnya juga sudah ada alatnya masing-masing, tinggal kita drag 

and drop ke layar cisco packet tracer. Untuk router dan switch kita pilih 
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yang Generic yang lain juga bisa, tetapi untuk mempermudahnya 

alangkah baiknya kita ikuti saja terlebihdahulu. 

Disini kita menggunakan router 1841, switch 2950-24, dan PC untuk 

melakukan konfigurasi. 

 

Gambar 7.5 Interface awal konfigurasi router 

2. Jika topology sudah dibuat, selanjutnya kita hubungan router dengan 

router menggunakan kabel serial, router-switch dan switch-pc dengan 

menggunakan kabel straight. Seperti pada gambar dibawah ini. Untuk 

menghubungkan router dengan switch, kita memilih fastEthernet 0/1. 

Bisa juga kita memilih fastEthernet 0/2 s.d fastEthenet 0/24. 

Selanjutnya menghubungkan switch ke PC dengan memilih kabel UTP 

Copper  Straight Toughdan tarik kabel yang sudah dipilih ke PC 

dengan memilih fastEthernet 0/2 kemudian memilih fastEthernet0 pada 

PC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.6 Konfigurasi routing menggunakan kabel UTP jenis Copper 
Straight Tough 
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3. Untuk langkah yang selanjutnya kita memberikan Ip address kepada 

setiap Ethernet router secara manual sekalian menghidupkan Ethernet 

tersebut, adapun langkah-langkahnya jika kita lewat GUI, pertama kita klik 

routernya, kemudian klik tab config, maka akan muncul jendela baru dari 

tab config, kemudian pilih dan isikan Ip address pada setiap Ethernet 

router yang digunakan dan jangan lupa untuk checklist ON agar 

ethernetnya hidup, agar lebih jelasnya kita lihat urutan gambar dibawah 

ini: 
 

 
 
 
 

Gambar 7.7 Physcal Device View 
 

4. Langkah diatas dilakukan dengan cara menarik WICT-2 ke dalam router. 

Lakukan langkah yang sama untuk kedua router yang ada dengan cara meng-

klik router . 
 

 
 
 

Gambar 7.8  Konfigurasi serial0/0/0 route 
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5. Langkah diatas menghubungkan kabel DTE ke route yang satu dengan 

memilih serial0/0/0 pada router 1, selanjutnya dengan menghubungkan kabel 

DTE ke router kedua dengan memilih serial0/0/0. Lalu hubungkan router kedua 

dengan memilih serial0/0/1 selanjutnya hubungkan ke router ketiga dengan 

memilih serial 0/0/1. Selanjutnya Konfigurasi routing static lewat GUI maupun 

CLI sebenarnya sama, perbedaannya hanya terdapat pada saat kita 

menginputkan ip Ethernet dan mengkonfigurasikan routingnya, jika kita lewat 

GUI kita tinggal menginputkannya saja, akan tetapi jika kita lewat CLI kita harus 

menuiskan script-script tertentu untuk menginputkan ip Ethernet dan 

mengkonfigurasikan routingnya. Jadi pada tutorial konfigurasi routing static 

cisco packet tracer yang kedua ini Laci Cara hanya akan menuliskan 

perbedaannya saja, untuk yang lain ikuti saja tutorial yang pertama. Berikut 

perintah konfigurasinya : 

 
2. Setelah itu kita konfigurasi Router 0 
 

 Klik pada Router0 kemudian klik pada tab CLI untuk melakukan 

konfigurasi degan Command Line Interfaces 

 Ketikkan no 

 Kemudian ketikkan perintah seperti dibawah ini 

 
Router>enable 

Router#conf t 

Router(config)# 

 
- Kemudian kita atur interface fast eth 0/0 dengan perintah 
 
Router(config)#int fa 0/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit 

Router#write 
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Gambar 7.9 Menginput router 0 

 
- Kemudian kita atur interface serial 2/0 dengan perintah 

 

Router#conf t 

Router(config)#int se 2/0 

Router(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.0.0.0 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit 

Router#write 

 

- Setelah itu kita konfigurasi Router1  

Klik pada Router1 kemudian klik pada tab CLI untuk melakukan konfigurasi 

dengan Command Line Interfaces 

Ketikkan no 

Kemudian ketikkan perintah seperti dibawah ini 

 

Router>enable 

Router#conf t 

Router(config)# 

 

Kemudian kita atur interface fast eth 0/0 dengan perintah 
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Router(config)#int fa 0/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit 

Router#write 

 

- Kemudian kita atur interface serial 2/0 dengan perintah 

 

Router#conf t 

Router(config)#int se 2/0 

Router(config-if)#ip add 10.10.10.2 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit 

Router#write  

 
Gambar 7.10 Konfigurasi router 1 

 

- Kemudian kita atur interface serial 3/0 dengan perintah 

 

Router#conf tl 

Router(config)#int se 3/0 

Router(config-if)#ip add 100.100.100.1 
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Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit  

Router#write 

  

- Setelah itu kita konfigurasi Router2  

 

Klik pada Router0 kemudian klik pada tab CLI untuk melakukan konfigurasi 

degan Command Line Interfaces 

Ketikkan No 

Kemudian ketikkan perintah seperti dibawah ini 

 

Router>enable 

Router#conf t 

Router(config)# 

 

- Kemudian kita atur interface fast eth 0/0 dengan perintah 

 

Router(config)#int fa 0/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit 

Router#write 

 
Gambar 7.11 Interface fast 0/0 
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- Kemudian kita atur interface serial 2/0 dengan perintah 

 

 Router#conf t 

Router(config)#int se 2/0 

Router(config-if)#ip add 100.100.100.2 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#exit 

Router#write 

 

 
Gambar 7.12 Interface serial 2/0 

 

Pada saat menghubungkan serial router ini harus 1 Jaringan namun harus 

berbeda hostnya dengan catatan harus membedakan IP kelasnya.Saya setting 

seperti diatas agar mudah mengingatnya.  

 

5. Setelah itu kita mengatur IP pada PC 

- PC 0 

kita setting ip seperti ini 
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- PC1 

Kita setting ip seperti ini 

 
 

 

- PC 2 

Kita setting ipnya seperti ini 
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A. Konfigurasi Routing Statik 

Router Statis adalah Router yang me-rutekan jalur spesifik yang ditentukan oleh 

user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan.Rute ini ditentukan oleh 

administrator untuk mengontrol perilaku routing dari IP "internetwork". 

Rute Statis - Rute yang dipelajari oleh router ketika seorang administrator 

membentuk rute secara manual. Administrator harus memperbarui atau 

meng"update" rute statik ini secara manual ketika terjadi perubahan topologi 

antar jaringan (internetwork). Mengkonfigurasi router statis adalah dengan 

memasukkan tabel routing secara manual.Tidak terjadi perubahan dinamik dalam 

tabel ini selama jalur/rute aktif. 

 
-.  Mengkonfigurasi routing statiknya 
Setting IP Router 0 :  

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2  

Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.10.2  

 

Setting IP Router 1 :  

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1  

Router(config)#ip route 194.168.3.0 255.255.255.0 100.100.100.2  

 

Setting IP Router 2 :  
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Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.100.100.1  

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 100.100.100.1  

 

Setelah selesai kita coba tes dengan ping di PC. Kita ambil PC0 mengeping IP 

Fastethernet pada PC 1, dan PC 2. 

 

 
Gambar 7.13 Interface ip sukses 

 
B. Konfigurasi Routing RIP (Dinamis) 

Router Dinamis adalah Router yang me-rutekan jalur yang dibentuk secara 

otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada 

perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat ruting yang 

baru. 

 

Ketikkan perintah dibawah ini : 

 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Router(config)#int fa0/0 

Router(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.0.0 

Router(config-if)#no shut 
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Router(config-if)# 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed 

state to up 

 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#int se2/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#band 64 

Router(config-if)#cl ra 64000 

Router(config-if)#no shut 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down 

Router(config-if)#exit 

 

Konfigurasi RIP pada 'Router0'.. 

 

Router(config)#router rip 

Router(config-router)#net 192.168.1.0 

Router(config-router)#net 192.168.1.1  

Router(config-router)#exit 

Router# 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

wr 

Building configuration... 

[OK] 

Router# 

 

- ROUTER ke-2 'Router1'  

Kembali ke menu CLI dengan mengetik perintah : 

 



 
 

 

115 
 

  --- System Configuration Dialog --- 

 

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 

 

Press RETURN to get started! 

 

 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Router(config)#int fa0/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.1.0 255.255.0.0 

Router(config-if)#no shut 

 

Router(config-if)# 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed 

state to up 

 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#int se2/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#band 64 

Router(config-if)#no shut 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down 

Router(config-if)#exit  

 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#int se3/0 

Router(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.0.0.0 

Router(config-if)#band 64 

Router(config-if)#cl ra 64000 
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Router(config-if)#no shut 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down 

Router(config-if)#exit   

 

- Konfigurasi RIP pada 'Router1' 

 

Kembali ke menu CLI dengan mengetik perintah : 

 

Router(config)#router rip 

Router(config-router)#net 192.168.1.1 

Router(config-router)#net 192.168.1.2 

Router(config-router)#net 10.10.10.1  

Router(config-router)#exit 

Router# 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

wr 

Building configuration... 

[OK] 

Router# 

 

- ROUTER ke-3 'Router2' 

 

Kembali ke menu CLI dengan mengetik perintah : 

 

     --- System Configuration Dialog --- 

 

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 

 

 

Press RETURN to get started! 

 

Router>enable 

Router#configure terminal 
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Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Router(config)#int fa0/0 

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1  255.255.0.0 

Router(config-if)#no shut 

 

Router(config-if)# 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed 

state to up 

 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#int se2/0 

Router(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.0.0.0  

Router(config-if)#band 64 

Router(config-if)#no shut 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down 

Router(config-if)#exit 

 

- Konfigurasi RIP pada 'Router2' 

 

Router(config)#router rip 

Router(config-router)#net 192.168.2.1 255.255.0.0 

Router(config-router)#net 10.10.10.2 255.0.0.0 

Router(config-router)#exit 

Router# 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

wr 

Building configuration... 

[OK] 

Router# 

 

 



 

118 
 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar yang 

harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam pengetahuan 

dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan uraian materi 

yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Berdo’alah sebelum memulai kegiatan kegiatan belajar.  

2) Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 
3) Pahamilah pengertian dan fungsi dari wide area network (WAN). 

4) Buatlah gambar koneksi WAN kota terdekat anda ! 

5) Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

6) Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mencocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 

 

E. Rangkuman 
1. Wide area network adalah 

suatujaringanyangdigunakanuntukmembuatinterkoneksiantar 

jaringan komputerlocalyangsecara fisiktidak  berdekatansatu sama 

lain,yangsecara fisikbisa 

dipisahkandengankota,propinsi,ataubahkanmelintasibatasgeography–

lintasnegaradanbenua. 
2. Perangkat WANadalah Router, CSU/DSU, Modem 

danCommunication Server. 
3. Untuk menghubungkan jaringan WAN kita membutuhkan router. 

4. Ada dua jenis router yang diuji yaitu routing statik dan routing dinamis 

(RIP) 

 
F. Latihan Soal 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan WAN . 
2. Sebutkan komponen pembentuk WAN 
3. Jelaskan salah satu kegunaan router pada WAN 

4. Jelaskan apa yang dimaksud routing statik. 
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G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
Setelah selesai melakukan semua kegiatan belajar pada modul ini, 

periksalah dan cocokkan jawaban yang telah Anda kerjakan dari lembar 

Latihan / Kasus / Tugas dengan Kunci Jawaban yang tersedia.Hitunglah 

jumlah skor jawaban Anda yang benar.Gunakan rumus sebagai berikut 

untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah selesai dipelajari. 

 

Tingkat penguasaan = ୨୳୫୪ୟ୦ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬ ୷ୟ୬ ୠୣ୬ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦ ୱ୭ୟ୪ 

× 100% 

 

Skala penilaian : 

90 – 100 %              = Baik sekali ( di atas nilai minimal, tanpa bimbingan ) 

70 – 89 %                = Baik ( memenuhi syarat / kriteria minimal ) 

< 70 %                     = Kurang ( tidak lulus ) 

 

Bila Anda mencapai atau memperoleh tingkat penguasaan ≥ 80 %, maka 

Anda dapat melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berikutnya / Anda 

telah kompeten dalam menggunakan mesin tersebut. 

Apabila tingkat penguasaan Anda masih kurang dari 70 %, silakan 

mempelajari kembali materinya terutama pada bagian yang belum 

dikuasai. 
 

H. Kunci Jawaban 
1. Wide Area Network (WAN) adalah suatu jaringan yang digunakan untuk 

membuat interkoneksi antar jaringan komputer local yang secara fisik 

tidak  berdekatan satu sama lain, yang secara fisik bisa dipisahkan 

dengan kota, propinsi, atau bahkan melintasi batas geography–lintas 

negara dan benua. 
2. - DTE                         - Wan Cloud 

- Demarch                     - PSE 
- Local Loops 
- DCE 
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3. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda 

4. Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau 

Digital Subscriber Line (DSL). Router yang digunakan untuk 

menghubungkan LAN ke sebuah koneksi leased line seperti T1, atau T3, 

sering disebut sebagai access server. Sementara itu, router yang 

digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL 

disebut juga dengan DSL router.Router-router jenis tersebut umumnya 

memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan 

alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut, meski beberapa router 

tidak memilikinya.Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga 

dengan packet-filtering router. Router umumnya memblokir lalu lintas data 

yang dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya 

broadcast storm yang mampu memperlambat kinerja jaringan. 
5. Router Statis adalah Router yang me-rutekan jalur spesifik yang ditentukan 

oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Rute ini 

ditentukan oleh administrator untuk mengontrol perilaku routing dari IP 

"internetwork".Rute Statis - Rute yang dipelajari oleh router ketika seorang 

administrator membentuk rute secara manual. Administrator harus 

memperbarui atau meng"update" rute statik ini secara manual ketika terjadi 

perubahan topologi antar jaringan (internetwork). Mengkonfigurasi router 

statis adalah dengan memasukkan tabel routing secara manual.Tidak 

terjadi perubahan dinamik dalam tabel ini selama jalur/rute aktif. 
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122 
 

 
          PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Demikian modul ini disusun untuk menjadi salah satu rujukan belajar 

bagi guru dalam belajar dan menguasai materi serta memenuhi kompetensi yang 

telah ditentukan. Semoga modul ini dapat bermanfaat baik untuk guru maupun 

untuk pembuatan modul-modul yang lebih baik. Dan tentunya masih banyak 

kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu kami selaku penyusun 

mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana-sini. Akhirnya 

kami mengucapkan selamat belajar dan semoga sukses. 

 

B. Tindak Lanjut 
Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas serta 

evaluasi maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat dinyatakan 

lulus/ tidak lulus. Apabila dinyatakan lulus maka dapat melanjutkan ke modul 

berikutnya sesuai dengan alur peta kududukan modul, sedangkan apabila 

dinyatakan tidak lulus maka peserta diklat harus mengulang modul ini dan tidak 

diperkenankan mengambil modul selanjutnya. 
 
C. E\valuasi 
1.  “ cp db.local smkn.zone ” command tersebut digunakan ... 

a. menghapus file db.local dan mengganti dengan file smkn8mlg.zone 

b. me replace file db.local dengan smkn.zone 

c. mengcopy isi file db.local kedalam file smkn.zone 

d. mengkopy isi smkn.zone kedalam file db.local 

e. membuat file smkn.zone baru 

 

a.  
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2. … adalah sebuah perangkat untuk meneruskan Internet ke client yang terhubung 

dengan server. 
a. Proxy 

b. Switch 

c. Router 

d. Gatekeep 

e. Gateway 

3. Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah…. 

a. Tipe  

b. Topologi  

c. Geografi  

d. Skalabilitas 

e. Media transmisi 

4. Teks perintah untuk melihat tabel routing pada Windows adalah …. 

a. route –n 

b. route –a 

c. route PRINT 

d. route –D 

e. route -t 

5. Teks perintah untuk memeriksa IP address yang kita miliki di Linux adalah …. 

a. config 

b. setconfig 

c. read config  

d. ipconfig  

e. ifconfig 

6. Teks perintah untuk memeriksa apakah koneksi jaringan kita sudah 

terhubung ke depdiknas.org adalah …. 

a. ls depdiknas.org 

b. vi depdiknas.org 

c. cp depdiknas.org 

d. ping depdiknas.org 

e. install depdiknas.org 
7. Salah satu aplikasi proxy server di sistem operasi Linux adalah …. 

b. Squid 

c. Postfix 

d. Squirrel 

e. Apache 
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f. Postgres 

8. Perangkat yang berfungsi mengatur pemilihan jalur terbaik untuk dilewati paket 

data adalah 

a. Switch 

b. Router 

c. Web server 
d. Proxy server 

e. Name server 

9. Komputer yang bertugas menyimpan informasi halaman web yang pernah diakses 

sebelumnya adalah …. 

a. Router 

b. Web server 
c. Proxy server 

d. Name server 

e. Database server 

10. Perangkat yang berfungsi sebagai repeater dan sekaligus concentrator dalam 

sebuah jaringan komputer adalah …. 

a. Hub/Switch 

b. Server 

c. Router 

d. Kabel UTP 

e. Connector

11. Suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer 

atau internet ditranslasikan menjadi IP address disebut …. 

a. DNS 

b. Gateway 

c. Protokol 

d. DHCP 

e. Ipconfig 
12. Untuk membuat berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), 

minimal komputer yang diperlukan sebanyak …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5
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13. Perintah untuk mengetahui jalur / rute suatu domain komputer / website 

mengguna-kan pada system Linux adalah ……… 

a. ping 

b. traceroute 

c. tracert 

d. ipconfig 

e. ifconfig 

14. Direktory yang dipergunakan untuk menyimpan file-file penting yang 

digunakan untuk pemeliharaan system operasi linux adalah ……… 

a. /home 

b. /ect 

c. /tmp 

d. /bin 

e. /var 

15. Server yang digunakan untuk menyediakan halaman – halaman website yang 
dapat diakses oleh client – client dalam network adalah ... 

a. Website server 

b. Domain name server 

c. Apache 

d. Web server  e. Hosting Server 
16. Untuk menjalankan service DNS adalah 

a. /etc/init.d/samba restart 

b. /etc/init.d/dns  restart 

c. /etc/init.d/bind9  restart 

d. /etc/init.d/mysql  restart 

e. etc/init.d/vsftpd  restart 
17. Untuk menjalankan service DNS adalah 

a. /etc/init.d/samba restart 

b. /etc/init.d/dns  restart 

c. /etc/init.d/bind9  restart 

d. /etc/init.d/mysql  restart 

e. etc/init.d/vsftpd  restart 

18. Untuk menginstall aplikasi di Debian digunakan perintah ... 

a. apt-get install 
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b. install 

c. apt install 

d. apt-install 

e. get install 

19. Untuk menghapus aplikasi di Debian digunakan perintah ... 

a. apt-get remove 

b. remove 

c. apt remove 

d. apt-install 

e. get remove 

20. Menghapus file di linux digunakan perintah … 

a. ls 

b. del 

c. rm 

d. rmdir 

e. dir 

21. Utilitas yang digunakan untuk mendiagnosis konfigurasi DNS Server adalah 

… 

a. Ping  

b. Nslookup 

c. Tracert 

d. Traceroute 

e. IPConfig 

22. Perintah yang digunakan untuk mengubah attribut/hak pakai suatu file atau 

direktori pada sistem operasi Linux adalah ... 

a. chgrp 

b. chmod 

c. sudo 

d. access mode 

e. chown 

23. Perintah untuk mendapatkan no.IP secara otomatis dari DHCP server adalah: 

a. ifconfig /release 

b. ipconfig /release 

c. ipconfig /renew 
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d. ifconfig /renew 

e. ipconfig /auto 

24. Perintah untuk mengubah ijin akses pada sebuah file di Linux adalah ... 

a. Chgrp 

b. Chmod 

c. Su 

d. Sudo 

e. chown 

25. ID jaringan tidak dapat berupa angka 127 karena nomor ini berfungsi sebagai 

.. 

a. Broadcast 

b. IP Address 

c. Network ID 

d. Host ID 

e. Loopback 

26. Pemilik  file dapat melakukan (read, write, dan execute) terhadap file. Selain 

pemilik tidak diberikan hak akses apapun. setting ini berguna untuk program 

yang bersifat private bagi user, dapat dideskripsikan dengan metode numerik 

dengan code … 

a. 777 

b. 755 

c. 700 

d. 600 

e. 644 

27. Tidak ada pembatasan pada file permission. Setiap user dapat melakukan 

apa saja, dideskripsikan dengan numeric code dengan kode … 

a. 777 

b. 755 

c. 555 

d. 000 

e. 666 

28. Module yang berfungsi agar user dapat menjalankan homepage web dari 

home direktori user bersangkutan adalah … 
a. Webclient 
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b. Webserver 

c. Userdir 

d. Virtualhost 

e. Useradd 

29. Tool yang digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan adalah… 

a. Traceroute 

b. Tracert 

c. Nagios 
d. Proxy 

e. NMAP

30. Berikut adalah jenis-jenis aplikasi server, kecuali … 

a. Web Server 

b. Mail Server 

c. DNS Server 

d. Debian Server   

e. e. DHCP Server 

31. Berikut adalah distro turunan debian,  

a. Redhat 

b. Knoppix 

c. Libranet 

d. Ubuntu 

e. Linex 

32. Berikut adalah distro turunan debian,  

a. Redhat 

b. Knoppix 

c. Libranet 

d. Ubuntu 

e. Linex 
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33. Direktori berisi file khusus yang merepresentasikan peralatan hardware 

seperti memori, disk, printer, floppy, adalah … 

a. /etc 

b. /dev 

c. /var 

d. /home 

e. Bin 
34. Protocol yang bertugas dalam proses pengiriman mail adalah … 

a. POP 3 

b. FTP 

c. DNS 

d. SMTP 

e. TCP/IP 
35. Protocol yang bertugas dalam proses penerimaan email adalah … 

a. POP 3 

b. FTP 

c. DNS 

d. SMTP 

e. TCP/IP 
36. Protocol yang menyediakan fasilitas untuk transfer data dalam jaringan 

adalah … 

a. POP 3 

b. FTP 

c. Web server 

d. SMTP 

e. TCP/IP 

37. Paket instalasi untuk membuat mail server adalah. 

a. Squid 

b. Mail server 

c. Smtp 

d. Postfix 

e. Courier-imap 
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38. File konfigurasi untuk mail server adalah 

a. Main.cf 

b. Mail.cf 

c. Mail.cv 

d. Main.cv 

e. Moon.cf 

39. Sebutkan konfigurasi pada iptables, untuk redirect port 80 (HTTP) ke port 
3128 (PROXY). 

a. # iptables –t nat –A PREROUTING –s 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 

b. # iptables –k nat –A PREROUTING 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 
c. # iptables –L nat –A PREROUTING –s 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 

80REDIRECT --to-port 3128 

d. # iptables –P nat –A PREROUTING –s 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 

e. # iptables –s nat –A PREROUTING –s 192.168.10.0/24 –p tcp --dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 

40. Fungsi proxy secara umum adalah 

a. Cache      c. Filtering 

b. Cache dan filtering   d. History 

e. History dan filtering 

 

D. Kunci Jawaban 
1. C 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

11. A 

12. B 

13. C 

14. B 

15. D 

16. C 

17. A 

18. C 

19. A 

20. A 

21. C 

22. B 

23. B 

24. A 

25. B 

26. E 

27. A 

28. A 

29. D 

30. C 

31. D 

32. D 

33. B 

34. D 

35. A 

36. B 

37. D 

38. A 

39. A 

40. C 



 

124 
 

               
DAFTAR PUSTAKA 

 

______. 2009. Adminisrasi server dengan Ubuntu 9.10. Yogyakarta: Andi. 

Anang S. 2008. Konfigurasi Server Full. Anang Blog. 

Diknas. 2004. Modul Administrasi Server. 

Ilmu Komputer. 2010. Konfigurasi ETH pada Ubuntu. 

Ilmu Komputer.2009. Konfigurasi Samba pada Ubuntu server. 

Ilmu Komputer. 2010. Mengadmintrasi Server Dalam jaringan.  

Purbo Ono.W. 2008.Jaringan Komputer. Andi. 

Azikin A.2011. Debian GNU/ Linux. Bandung: Informatika. 

Komputer aktif. 2004. Kamus Komputer untuk Semua Orang. Jakarta: komputer 
aktif. 

Topham, Douglas W. 1942. Portable UNIX. USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Taufik M. 2005. Membangun Intranet dengan Linux Ubuntu. 
m_taufiq_2005@yahoo.com 

Mansyurin P. 2011. Konfigurasi Debian Server. Bandung: Informatika 

Susilo,Antonius Duty. 2013.Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. 

Adnan Purwanto, S.Kom. 2005. Instalasi Perangkat Jaringan Luas 

 

 

 

 

 

 

mailto:m_taufiq_2005@yahoo.com


 
 

 

125 
 

 
  



 

126 
 

GLOSARIUM 
 GLOSARIUM 
 

 
BIOS :  Basic Input Output System. Software yang 

dipasang pada chip komputer untuk mengatur 

operasi dasar seperti layar, harddisk, dan 

keyboard. 

Cache :  Lokasi di dalam memori atau harddisk yang 

menjadi tempat penyimpanan data sementara. 
Client  :  Komputer yang menerima layanan dari server. 

CPU :  Central Processing Unit. Bagian utama dari 

sebuah paket komputer, diluar monitor dan 

keyboard. 

DNS :  Domain Name System. Sistem penamaan 

domain. 

Domain :  Lengkapnya domain name. Nama untuk 

pengalamatan internet. 

DOS :  Disk Operating System. Sistem operasi berbasis 

teks yang dikembangkan oleh microsoft. 
E-mail :  Electronic mail. Ada yang menyingkatnya sebagai 

email, tanpa ”-” sehingga tak beda dari email gigi. 

Sistem pengiriman surat/ pesan antar komputer 

lewat internet. 
FTP :  File Transfer Protocol. Salah satu standar 

pertukaran file melalui internet. 

Gateway :  [1] server yang mengatur lalu lintas informasi 

keluar-masuk jaringan komputer[2] bagi pengguna 
internet rumahan, bisa berarti Internet Service 

Provider (ISP).[3] istilah lama untuk router 

Hardware :  Perangkat keras pada sistem komputer, termasuk 

CPU, monitor, keyboard, mouse, printer dan 

berbagai periferal lainnya. 
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Host :  Lengkapnya host computer. Komputer yang 

terhubung ke komputer lain, sehingga menyerupai 

server, dan bertugas melayani komputer lain yang 

terhubung dengan dirinya. 

Install :  Instal. Memasang aplikasi atau menambah 

hardware ke PC. 

Internet :  Jaringan komputer global yang memungkinkan 

komunikasi dan transfer data antar komputer ke 

dalamnya. 

Log in :  Disebut juga login, log on dan logon. Proses 

untuk masuk ke dalam sistem sebuah komputer, 

jaringan atau layanan online, yang meminta 

pengisian nama dan password penggunanya agar 

komputer dapat mengenali dan mengakui 

keabsahan dalam mengakses. 

Log out :  Disebut juga Log off. Kebalikan dari login. 

Tindakan untuk keluar dari sistem komputer, 

jaringan atau layanan online. 

Mail Server :  komputer dalam sebuah jaringan yang bertugas 
menangani penerimaan dan pengiriman e-mail 

para penggunanya. 

Ping :  Packet InterNet Groper. Program untuk mengetes 

koneksi jaringan. 
POP3 :  Post Office Protocol 3. Protocol untuk menerima 

e-mail dari mail server. 

Port :  Soket atau entry point pada komputer untuk 

berhubungan dengan piranti lain. 
Proprietary :  lengkapnya proprietary software. Kebalikan dari 

open source software. Jenis software yang source 

code-nya tertutup. Contohnya software buatan 

microsoft. 
Protocol :  Format transmisi data antara  dua piranti. 
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Proxy :  Kengkapnya proxy server. Server yang berfungsi 

menghubungkan klien dalam jaringan LAN ke 

internet. 

Remote access :  Akses komputer jarak jauh yang memungkinkan 

seorang pengguna  komputer maupun piranti 

digital lainnya dapat mengendalikan dan 

memanfaatkan komputer lain yang terhubung. 

Router :  Piranti keras yang bertugas mengatur lalu lintas 

data antar jaringan komputer. 

Server   :  Merupakan tempat penyimpanan (pusat) data 

dalam satu jaringan. 

Shortcut  :  Cara cepat membuka program aplikasi, bisa 

dengan tombol keyboard atau pengklikan icon. 

Sharing   :  Pemakaian secara bersama-sama. 

Situs  :  Site, sebuah komputer yang terhubung oleh 

internet, dan menyajikan informasi atau layanan, 
seperti newsgroups, e-mail, atau halaman web. 

SMTP  :  Simple Mail Transfer Protocol. Tata cara 

pengiriman e-mail dari komputer Anda melalui 

internet. 
Software  :  Sebuah atau kumpulan program yang akan 

mengoperasikan kerja hardware. 

Source Code   :  Kode sumber dari suatu sistem. 

System Files  : File yang bekerja ketika komputer mulai berjalan 

(startup), yang biasanya berisi instruksi-instruksi 
penting untuk membuat hardware dan software 

berjalan normal. 

Unix  : Sistem operasi yang dikembangkan Bell Labs 

sejah tahun 1969. Pada kurun 80-an, unix 
merupakan properietary software yang dominan di 

pasaran. 

 

 

 


