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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1  Analisa Sistem  

Pada analisa sistem ini penulis akan memaparkan bagaimana perancangan 

sistem DNS Master Slave yang akan di implementasiakan pada jaringan Universitas 

Muhammadiyah malang, di mulai dari perancangan topologi, perancangan 

perangkat keras (Hardware), serta perancangan perangkat lunak (Software) yang 

diterapkan pada tugas akhir ini. 

Untuk menganalisa sistem DNS Master Slave yang akan diterapkan di 

Universitas Muhammadiya Malang, terdapat beberapa komponen penyusun utama 

yaitu: 

a. DNS Master, sebagai sebuah server yang bertugas untuk memegang semua 

daftar domain yang dikelolanya. 

b. DNS Slave, sebagai backup dari DNS Master, apabila server utama DNS 

mengalami downtime maka Dns Slave akan bekerja layaknya Dns Master, 

karena dns slave memuat data yang sama seperti server DNS utama. 

c. Router, dugunakan untuk server dan client, untuk router satu (R1) digunakan 

untuk server, dan router dua (R2) digunakan untuk client. Router yang digunakan 

adalah mikrotik. Fungsi dari router sendiri untuk menjadi gateway server dns 

(R1) dan client (R2).   

d. Client, sebagai generator untuk menguji DNS Master Slave dengan melakukan 

PING dan lookup pada DNS. pada sistem ini menggunakan hanya menggunakan 

tiga client. 

e. Switch (host only), karena menggunakan beberapa server dan client, maka switch 

digunakan sebagai penghubung antara router (R1) dengan server dan router (R2) 

dengan client. 
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3.2 Tabel dan Rancangan Topologi 

3.2.1 Tabel IP Address sistem DNS Master Slave 

Tabel 3.1 Pengalamatan IP Address 

Nama Ethernet IP Address 

Router 1 (R1) Eth1 (to internet) 10.10.102.114/24 

 Eth2 (to server) 21.21.100.1/29 

Router 2 (R2) Eth1 (to R1) 21.21.100.4/29 

 Eth2 (to client) 172.16.100.1/24 

Switch 1 DNS Master 21.21.100.2/29 

 DNS Slave  21.21.100.3/29 

 To R2 21.21.100.4/29 

Switch 2 Client 1 172.16.100.2/24 

 Client 2 172.16.100.3/24 

 Client 3 172.16.100.4/24 

 

3.2.2 Rancangan topologi DNS Master Slave yang secara jelas dapat dilihat pada 

Gambar 3.2.1. 

 

Gambar 3.1 Rancangan topologi DNS Master Slave 
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3.3  Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini, akan disiapkan kebutuhan masing-masing perangkat keras dan 

perangkat lunak yang akan digunakan untuk proses implementasi sistem. 

3.3.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Implementasi pada tugas akhir ini dibutuhkan beberapa perangkat keras 

yang mendukung implementasi sistem DNS Master dan Slave, spesifikasi 

pearangkat keras sebagai berikut: 

a). Spesifikasi DNS Master 

 Processor : Intel (R) Xeon (R) CPU X3430 2.40GHz 

HDD  : Seagate 80 GB 

 RAM  : 8 GB 

b). Spesifikasi DNS Slave 

 Processor : Intel (R) Pentium D CPU 3.40GHz 

HDD  : Seagate 80 GB 

 RAM  : 4 GB 

c). Spesifikasi Komputer Client 

 Processor : Intel (R) Core (TM) i3 CPU M370 2.40GHz 

 RAM  : 6 GB 

3.3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada implementasi sistem adalah sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi 

Komputer sebagai server, kedua real server menggunakan sistem operasi Centos 

7 server. Sedangkan computer client menggunakan windows 7. 

b. PuTTy 

PuTTy adalah sebuah program open source yang dapat digunakan untuk 

melakukan protokol jaringan SSH, Telnet, dan Rlogin. Protokol ini dapat 

digunakan untuk menjalankan sesi remote pada sebuah computer melalui sebuah 

jaringan baik itu LAN, maupun internet. Program ini banyak digunakan oleh 

para pengguna computer tingkat menengah ke atas, yang yang digunakan untuk 

menyambungkan, mensimulasi, atau mencoba berbagai hal yang terkait dengan 

jaringan. Program ini juga dapat digunakan sebagai tunel di suatu jaringan. 
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3.4  Perancangan Server DNS Master dan Slave 

Berikut ini merupakan diagram alir (flowchart) sistem DNS Master dan Slave: 

 

Gambar 3.2 Flowchart proses pembuatan DNS master dan Slave 

 Diagram alir (flowchart) seperti yang ditunjukan pada gambar 3.4.1 dimulai 

dengan menginstall sistem operasi CentOS 7 untuk pembuatan real server DNS 

Master dan Slave, setelah proses installasi selesai, dilanjutkan dengan penginstallan 

package DNS yaitu BIND. BIND di install pada kedua server yaitu DNS Master dan 

Slave. Setelah proses installasi selesai maka direkomendasikan untuk meng-

upgrade sistem. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan database sistem 

dan aplikasi yang terinstall. Seteleah semua package berhasil diinstall selanjutnya 

dilakukan konfigurasi terhadap semua server sesuai dengan metode dan topologi 

sistem. Hal terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian pada 

server DNS. 
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3.4.1 Installasi Sistem Operasi CentOS 7 Server 

Pada perancangan DNS Master dan Slave ini, sistem operasi yang digunakan 

adalah sistem operasi CentOS 7 Server. Berikut adalah langkah-langkah installasi 

sistem operasi  CentOS 7 Server, yang nantinya akan digunakan sebagai server DNS 

Master dan Slave. Proses installasi sistem operasi dilakukan dengan menggunakan 

DVD atau Flashdisk yang di dalamnya sudah berisi CentOS 7 Server. Berkut adalah 

instalasi CentOS 7 Server.  

1. Atur BIOS agar booting dari CD/DVD atau Flashdisk 

2. Jalankan server dan mulai installasi, pilih Install CentOS 7 

 

Gambar 3.3 Pemilihan installasi CentOS 7 

3. Pemilihan bahasa yang akan digunakan untuk proses installasi, pilih default 

(english) 
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Gambar 3.4 Pemilihan bahasa installasi 

4. Installasi summary, terdapat beberapa menu yang dapat kita pilih untuk 

kostumasi sistem. 

 

Gambar 3.5 Installasi Summary 
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5. Pemilihan zona waktu yang akan digunakan, disini saya memilih 

Asia/Jakarta 

 

Gambar 3.6 Pemilihan zona waktu 

6. Pemilihan hardisk yang akan digunakan untuk installasi CentOS 7 server 

dan pemilihan metode partisi, partisi otomatis atau manual. Disini saya 

memilih secara manual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Pemilihan Hardisk untuk installasi server 
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Gambar 3.8 pemilihan partisi linux yang akan digunakan 

Gambar 3.9 Pembuatan partisi root (/)         Gambar 3.10 Pembuatan partisi /var 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Pembuatan partisi SWAP   Gambar 3.12 Pembuatan partisi /boot 

Pembuatan partisi linux dapat dilakukan dengan cara diatas, ukuran setiap partisi berbeda 

untuk ukuaran root (/) 20GB, /var 52GB, SWAP 2GB, dan /boot 500MB. Untuk ukuran 

partisi dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan system yang akan di buat. 
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Gambar 3.13 Pembuatan partisi /home        Gambar 3.14 Pemformatan partisi linux 

7. Klik begin installation, untuk melakukan installasi sistem operasi CentOS 

7 server. 

 
Gambar 3.15 Installation sistem operasi centOS 7 

   Gambar 3.16 pemberian Password root     Gambar 3.17 Installasi selesai 
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3.4.2 Installasi Paket DNS Server 

a. Installasi BIND 

 

Gambar 3.18 Proses installasi package BIND 

3.5  Perancangan Pengujian 

Proses pengujian akan dilakukan oleh client, client akan melakukan perintah 

PING pada IP dan domain dari DNS Master dan Slave. Percobaan pertama client 

akan melakukan PING pada saat Server DNS menyala dua-duanya, percobaan 

kedua client akan melakukan PING pada saat salah satu server DNS dimatikan. 


