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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan layanan jaringan saat ini semakin banyak dan berkembang 

dengan sangat pesat, dikarenakan dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan 

antar pengguna perangkat. Tiap pengguna perangkat dapat berbagi data, mengirim 

e-mail, dan melakukan pencarian data melalui search engine (mesin pencari) seperti

google, yahoo, dan lain-lain. Tidak lepas dari kegiatan tersebut penunjang utama 

yang mendukung kebutuhan itu adalah internet dan intranet. Dimana internet 

merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh komputer dengan menggunakan 

standar sistem global TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), 

dan intranet merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer yang 

bersifat local. Disisi lain untuk melakukan akses tersebut setiap pengguna 

membutuhkan domain untuk mempermudah pencarian dalam internet maupun 

intranet. 

Domain Name System (DNS) adalah sistem distribusi database yang 

digunakan untuk mencari nama komputer pada suatu jaringan dengan 

menggunakan protokol TCP/IP (Transminission Control Protocol/Internet 

Protocol). Pada dasarnya sebelum digunakan DNS ini, jaringan komputer 

menggunakan HOSTS files yang berisi informasi dari nama komputer dan alamat 

IP. Di internet, file ini dikelola secara terpusat dan di setiap lokasi harus di copy 

versi terbaru dari HOSTS files, kesulitan utama dengan menggukan HOSTS files 

adalah saat ada penambahan komputer di jaringan, maka kita harus menyalin versi 

terbaru pada setiap komputer. 

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, penggunaan 

HOSTS files sangat tidak mungkin digunakan karena sistem yang digunakan masih 

bersifat manual, pada tahun 1984, Paul Mockapertis mengusulkan system 

penamaan IP yang baru yaitu Domain Name System (DNS). Sistem inilah yang 

digunakan hingga saat ini.  
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Namun meski demikian tidak jarang terjadinya masalah pada DNS seperti 

halnya terjadi server DNS down, penyebab terjadinya DNS down salah satunya 

serangan DOS (Daniel Of Service attacks), solusi yang dapat diberikan adalah 

menggunakan sistem DNS Master Slave. 

DNS Master Slave adalah salah satu sistem yang digunakan oleh instansi 

bahkan suatu perusahaan besar untuk mencegah terjadinya gangguan jaringan saat 

sedang bekerja. membackup domain dari DNS Master merupakan salah satu fungsi 

dari DNS Slave. Dimana pada saat DNS Server down sebuah perusahaan tersebut 

masih bisa melakukan aktifitas di jaringan karena DNS Slave masih mempunyai 

data backup dari DNS Master. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang DNS Master Slave pada jaringan yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagaimana mengimplementasikan DNS Master Slave pada jaringan yang 

ada di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Merancang server DNS Master Slave. 

2. Mengimplementasikan server DNS Master Slave. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang akan mencangkup dalam tugas akhir ini 

diantaranya: 

a. System Operasi yang digunakan adalah centOS 7. 

b. Aplikasi yang digunakan untuk membuat server DNS Master dan DNS 

Slave adalah BIND. 

c. Server yang akan dibangun meliputi server DNS Master dan DNS Slave. 
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d. Pengujian yang dilakukan mematikan salah satu service server DNS. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam laporan Tugas Akhir ini, maka 

penulisan di bagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I : Pendahuluan 

 Bab ini akan meliputi latar belakang masalah, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

 Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar DNS Master Slave yang 

meliputi system operasi linux, Domain Name System (DNS), dan 

BIND. 

BAB III : Perancangan Sistem 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses 

implementasi dari DNS Master Slave. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

 Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian, dan analisa 

kinerja system setelah terbentuk, kemudian menguji untuk 

mengetahui apakah system telah berjalan dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari  

hasil implementasi dan dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 


