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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori penting yang dapat 

menunjang dan menjadi acuan dalam pembuatan proyek akhir ini. Bagian tersebut 

meliputi penjelasan mengenai pengenalan Sistem Operasi Linux, Jaringan 

Komputer, DNS, DNS Master Slave, BIND, CenOS. 

2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan kumpulan dari sejumlah perangkat komputer 

yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya melalui media transmisi kabel 

maupun nirkabel [1]. Komunikasi yang dilakukan komputer tersebut dapat berupa 

transfer berbagai data, instruksi, dan informasi dari satu komputer ke komputer 

yang lain [2]. Salah satu manfaat jaringan komputer adalah sharing resources. 

Sharing resources bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral dapat 

dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tersebut. 

2.1.1 Jaringan komputer berdasarkan jangakauannya 

Berdasar jangkauannya jaringan komputer dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN) merupakan suatu system jaringan komputer yang 

mencangkup wilayah kecil, perangkat yang digunakan cukup sederhana seperti 

menggunakan kabel UTP (Unshielded Twisted-Pair), HUB, Switch, Router, dan 

lain-lain [3]. Keuntungan dari jaringan LAN seperti transfer data yang lebih cepat. 

Ruang lingkup jaringan LAN seperti jaringan komputer lab. Kampus, kantor, 

sekolah, atau yang lebih kecil. 

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

Metropolitan Area Network (MAN) merupakan suatu system jaringan komputer 

LAN, namun MAN memiliki jangkauan yang lebih luas dan perangkat yang 

digunakan sama dengan jaringan LAN, hanya saja MAN perlu adanya operator 

telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan computer [3]. Disebut 

Metropolitan Area Network karena jaringan ini biasa digunakan untuk 

menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Keuntungan 
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menggunakan jaringan komputer MAN diantaranya adalah cangkupan wilayah 

yang lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien. 

c. WAN (Wide Area Network) 

Wide Area Network (WAN) merupakan suatu system jaringan komputer yang 

mencangkup wilayah yang sangat luas, seperti antar provinsi, negara, bahkan 

benua. Untuk perangkat yang digunakan tidak lagi menggunakan UTP melainkan 

menggunakan fiber optic. Wide Area Network (WAN) juga dapat didefinisikan 

sebagai jaringan yang membutuhkan router dan saluran komunikasi public [3]. 

Keuntungan menggunakn jaringan komputer WAN diantaranya pertukaran 

informasi yang lebih rahasia dan terarah karena untuk berkomunikasi dari suatu 

negara ke negara lain memerlukan yang lebih, serta mempermudah dalam hal 

bisnis. Internet juga dikatagorikan sebagai jaringan WAN. 

2.1.2 Jaringan Komputer berdasarkan topologi 

Berdasrkan topologi jaringan komputer dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Topologi BUS 

Topologi BUS merupakan topologi sebuah jaringan yang tersusun rapi dengan 

menggunakan kabel coaxial, dan disetiap ujung kabel coaxial diberikan T-Conector 

sebagai kabel end to end [4]. Kelebihan dari topologi BUS adalah mudah dalam 

mendeteksi komputer yang mengalami gangguan. Kekurangan dari topologi BUS 

adalah sulit mendeteksi gangguan, sering terjadi antrian data, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1. Topologi BUS [5] 
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b. Topologi RING 

Topologi RING merupakan topologi yang saling berhubungan antara komputer 

satu dengan komputer lain. Topologi RING bisa dikatakn sebagai jaringan cincin 

karena berbentuk lingkaran seperti halnya cincin. Topologi RING tidak mempunyai 

suatu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun pengatur lalu lintas data, semua 

simpul mempunyai tingkatan yang sama [4]. Kelebihan topologi RING kemudahan 

dalam pemasangan dan instalasi, penggunaan kabel yang sedikit. Kekurangan jika 

terjadi masalah di salah satu komputer maka pengiriman data akan terganggu 

bahkan error. 

 

Gambar 2.1.2. Topologi RING [5] 

c. Topologi STAR 

Topologi STAR merupakan topologi yang berbentuk seperti halnya bintang. 

Topologi ini terhubung pada satu titik yaitu switch atau hub dengan menggunakan 

kabel UTP [4]. Switch atau hub disini bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. 

Kelebihan toopologi star adalah sangat mudah mendeteksi komputer yang 

mengalami masalah. Kekurangan komputer ini adalah kestabilan jaringan 

tergantung pada terminal pusat, jika switch atau hub mengalami gangguan maka 

seluruh jaringan akan terganggu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.3. Topologi STAR [5] 
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2.2 DNS (Domain Name System) 

Domain Name System atau dikenal sebagai DNS merupakan suatu sistem 

distribusi database yang digunakan untuk pencarian sebuah nama komputer pada 

jaringan dengan menggunakan protocol TCP/IP (Transminision Control 

Protocol/Internet Protocol) [6]. Pada saat ini DNS sangat dibutuhkan oleh beberapa 

applikasi yang terhubung ke internet, applikasi tersebut diantaranya web browser, 

email, dan FTP client, sehingga dengan adanya DNS aplikasi tersebut dapat 

mengenali nama komputer tanpa perlu mengetahui IP addressnya. Jadi fungsi yang 

paling utama dari DNS adalah memetakan nama atau hostname suatu komputer ke 

IP address dan sebaliknya memetakan IP address ke sebuah nama atau hostname 

komputer.  

1.2.1 Struktur Hirarki DNS 

Struktur DNS atau Domain name space merupakan hirarki pengelompokan 

domain berdasarkan nama [6]. Domain ditentukan berdasarkan kemampuan yang 

ada di struktur hirarki disebut level terdiri dari: 

a. Root Level Domain 

Root level domain merupakan hirarki level yang paling atas [9] , dimana 

lambing yang digunakan untuk Root Level domain adalah “.” 

b. Top Level Domain (TLD) 

Top Level Domain merupakan ekstension yang berada disebelah kanan dari 

domain [9]. missal www.unmuhmlg.com maka TLD adalah “.com”. Top level 

Domain dibagi menjadi dua yaitu Generic Top Level Domain (gTLD) dan Country 

code Top Level Domain (CcTLD). 

 Generic Top Level Domain merupakan level domain tertinggi yang umum 

digunakan, seperti: 

a. .com (organisasi Comercial) 

b. .net (network atau jaringan) 

c. .org (organisasi non-profit) 

d. .mil (organisasi pemerintahan militer) 

e. .gov (organisasi pemerintahan non militer) 

f. .edu (institusi pendidikan) 
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 Country code Top Level Domain merupakan level domain tertinggi yang khusus 

digunakan oleh setiap negara, seperti: 

a. .id (negara Indonesia) 

b. .au (negara Australia) 

c. .ca (negara Canada) 

d. .us (Amerika Serikat) 

e. .jp (negara Japan) 

f. .sn (negara Singapura) 

g. .uk (negara Inggris) 

c. Second Level Domain (SLD) 

Second Level Domain adalah nama domain yang di daftarkan [9]. contohnya 

nama domain yang di daftarkan adalah unmuhmlg.com. unmuhmlg disebut SLD. 

d. Third Level Domain (Host) 

Third Level Domain merupakan nama sesudah Second Level Domain [9].  

Missal www.ummcampus.ac.id maka Third Level Domain atau host adalah 

“www”. 

 

Gambar 2.2.1 Hirarki DNS 

1.2.2 DNS Master Slave 

DNS Master Slave adalah salah satu system yang digunakan oleh instansi 

bahkan suatu perusahaan besar untuk membackup domain dari DNS Server [7]. 

Dimana pada saat DNS Server down sebuah perusahaan tersebut masih bisa 

melakukan aktifitas di jaringan tersebut. 

http://www.ummcampus.ac.id/
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Primary master bertanggung jawab terhadap suatu zone dengan memuat 

informasi dari berkas database pada dirinya sendiri. 

Secondary master (slaves) memuat informasi zone dari server lain yang 

otoritatif pada suatu zone yang disebut Master Server. Secondary Master akan 

melakukan zone-transfer dan master server untuk mendapatkan data atau informasi 

pada suatu zone yang di kelolanya. 

1.3 Linux 

Linux adalah sistem operasi open source yang berbasis unix, yang disebar 

luaskan secara gratis dibawah lisensi GNU Generic Public License (GPL) [10]. 

Artinya setiap orang dapat menggunakannya secara bebas dan dapat ikut serta 

dalam pengembangan sistem operasi linux tersebut. Pada awalnya sistem operasi 

linux sendiri di buat oleh Linus Benedict Torvalds (Linus Torvalds) pada saat beliau 

menjadi mahasiswa di Universitas Helski, Finlandia pada tahun 1991. Kernel linux 

pertama di rilis pada tahun 1991 versi 0.01, hingga sampai saat ini kernel linux 

sudah berkembang menjadi  versi 4.7.2. Untuk saat ini terdapat banyak sekali distro 

linux seperti Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Mandriva, Open Suse, Backtrack, 

ClearOS, dan lain sebagainya. 

Kelebihan dari linux banyak sekali diantaranya open source, freeware, minimal 

hardware, skalabilitas, stabilitas, shared libraries, non-fragmentasi, dan kebal 

terhadap virus. Kekurangan dari linux ini adalah user awam akan kesulitan saat 

pertama kali menggunkan linux, dan beberapa jenis linux masih belum optimal 

dalam penyajian WYSYWYG (What You See Is What You Get). 

1.3.1  CentOS 

CentOS (Community Enterprise Operating System) merupakan Distro Linux 

Open Source yang dipergunakan dalam skala Enterprise dan dibuat dari source code 

Red Hat Enterprise (RHEL) yang dikembangkan oleh sebuah komunitas yang 

disebut CentOS Project [7]. CentOS pada dasarnya dibuat dari source code Ret Hat 

Enterprise. Software ini dirilis dibawah General Public License (GPL) yang 

selanjutnya dikembangkan oleh sebuah komunitas yang disebut CentOS Project. 

Kedekatanya dengan RHEL menyebabkan CentOS memiliki dukungan yang nyaris 

sama, sehingga beberapa vendor hardware dan Software yang saat ini support 

dengan RHEL akan berlaku sama dengan CentOS. 
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1.3.2 BIND (Berkeley Internet Name Domain) 

BIND merupakan salah satu implementasi dari DNS yang paling banyak 

digunakan pada server di Internet [6]. Implementasi DNS pertama adalah JEEVES 

buatan Paul Mockapetris. BIND dibuat untuk sistem operasi BSD UNIX 4.3 oleh 

Kevin Dunlap, tapi kemudian banyak di-porting ke banyak turunan UNIX termasuk 

Linux. BIND adalah server DNS yang paling umum digunakan di internet 

khususnya pada system operasi UNIX atau LINUX [6]. 

BIND sampai sekarang masih dikoordinasi oleh Internet Software 

Consortium. Program utama dari BIND adalah bernama named yaitu sebuah 

daemon yang bila dijalankan akan menunggu koneksi pada port 53 (default). 

Koneksi pada port 53 ini adalah koneksi permintaan informasi pemetaan dari nama 

domain/mesin ke alamat IP dan sebaliknya.  

Jika sebuah server DNS mempunyai otorisasi terhadap suatu domain maka 

server DNS tersebut akan memberikan informasi mengenai nama-nama 

mesin/domain yang berada di bawah domain yang dipegangnya. 


