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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Operating System 

2.1.1 Zimbra 

Zimbra adalah software open source untuk email server dan kolaborasi (groupware) yang 

menyediakan solusi email server yang powerfull, penjadwalan, kalender group kontak dan 

manejemn penyimpanan dokumen via web.zimbra web tersedia untuk linux dan mac os. Zimbra 

dapat dijalankan pada browser seperti firefox, internet explorer, dan lain-lain. (Zaida, 2010). 

Multi server Zimbra adalah suatu group server zimbra yang masing-masing servernya dipisah 

untuk menjaga performance server agar tetap optmal. Skema multiserver juga berguna ketika suatu 

perusahaan memiliki server yang kurang mumpuni tapi memiliki server dalam jumlah yang cukup 

banyak. Misalnya perusahaan tempat kita bekerja memiki 4 komputer server dengan spesifikasi 

yang pas-pasan. Sementara jumlah user ada banyak dan perusahaan tidak mau investasi lebih 

karena merasa sudah memiliki banyak computer yang spesifikasi diatas rarta-rata tapi masih di 

bawah spesifikasi server. (Elviano Desiree, 2013) 

 

2.1.2 Mail Server  

Mail Server adalah perangkat lunak progam yang mendistribusikan file atau informasi sebagai 

respon atas permintaan yang dikirim via email yang saling berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya melalui jaringan LAN/WAN yang memberikan tulang punggung (backbone) komunikasi 

antara client dengan server. Selain itu juga mail server merupakan layanan yang menggunakan 

arsitektur client server, yang artinya ada aplikasi client mengakses server email. Dalam hal ini 

protocol yang umum digunakan adalah protocol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 

(Post Office Protocol v3), IMAP (Internet Mail Application Protocol). SMTP igunakan sebagai 

standar untuk menampung dan mendistribusikan email. Sedangkan POP3 dan IMAP digunakan 

agar user dapat mengambil dan membaca email secara remote. (Danphi, 2008)  

 

2.1.3 Zimbra Mailbox 

        Zimbra Mailbox berfungsi sebagai tempat dimana seluruh proses yang berhubungan dengan 

pengguna diselesaikan, Mailbox mengontrol segala sesuatu yang ditampilkan di dalam Zimbra 
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Web Client, sehingga pengguna dapat melihat data mereka. Mailbox juga berfungsi untuk 

menerima request dari pengakses, menempatkan data ke dalam media penyimpanan, melakukan 

indexing, menyimpan seluruh informasi terkait contacts, calender dan tasks. (I.S. Prihatin and 

D.A.R, 2016)  

 

2.1.4 DNS (Domain Name System) 

Domain Name System atau dikenal sebagai DNS merupakan suatu system distribusi database 

yang digunakan untuk pencarian sebuah nama computer pada jaringan dengan menggunakan 

protocol TCP/IP (Transminision Control Protocol / Internet Protocol). Pada saat ini DNS sangat 

dbutuhkan 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 computer tanpa perlu mengetahui IP addressnya. Jadi fungsi yang paling utama dari DNS 

adalah memetakan nama atau hostname komputer. (Guylhem Aznar, 2000) 

 

2.1.5 Linux 

Linux adalah salah satu system operasi yiang masih populer hingga saat ini. Linux mempunyai 

sifat kebalikan dari Windows atau bisa juga Linux memiliki sifat Open Source. Ada beberapa 

jenis-jenis linux yang dikembangkan sapai saat ini adalah : 

a. Ubuntu  

b. OpenSUSE 

c. Fendora 

d. BackTrack 

e.  Mandriva 

f. Slackware 

g. Debian 

h. PClinuxOS 

i. Knoppix 

j. Xandros 

k. Sabayon 

l. CentOS 

m. Red Had 
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n. ClearOS

o. Chrome OS

p. Gentoo Linux

2.1.6 Ubuntu 

Ubuntu merupakan distro linux, yang dibuat berdasarkan pengembangan dari debian. 

Ubuntu menyediakan sistem yang berdasarkan ada debian dengan frekuensi rilis yang teratur, 

ketersediaan dukungan untuk pengguna perusahaan, dan tampilan desktop yang ebih 

dipertimbangkan. Ubuntu melakukan penyebaran dengan cara yang hampir sama dengan selalu 

rilis disertai aplikasi terbaru berbasis open source. Proyek Ubuntu disponsori oleh Canonical Inc 

(perusahaan milik Mark Shuttleworth). (Handaya, Suteja & Ashari, 2010) 


