BAB III
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini membahas tentang Analisa dan perancangan server pada Zimbra Mailbox
3.1 Analisa Sistem
Pada analisa sistem ini penulis akan memaparkan bagaimana perancangan multi server
zimbra yang masing-masing servernya dipisah untuk menjaga perfomance server agar tetap
optimal . skenario ini dilakukan ketika jumlah user pada perusahaan/organisasi sudah sangat
banyak jika dengan skenario single server,service menjadi sangat lambat.
Untuk menganalisa sistem installasi multi server dilakukan berurutan pada tiap server :
a.DNS srver
b.Zimbra LDAP server
c.Zimbra Mailbox server
d.Zimbra MTA server

Dari ke 4 server tersebut kemudian ditambahkan satu buah Single DNS server dan Single
mail server

3.2 Tahap Analisis Dan Perancangan Sistem
Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sistem. Perangkat dan teknikteknik tertentu akan membantu menganalisis penentuan kebutuhan. Hasil dari tahapan ini adalah
spesifikasi kebutuhan sistem dan analisa dari model proses sistem.
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3.2.1 Perancangan sistem

Gambar 3.1 Topologi multi mail server zimbra

Pada gambar 3.1 bisa dilihat topologi multi mail server dan single server, dan memakai 2
switch 1 router. Dan pada bagian Mailbox berfungsi sebagai tempat dimana seluruh proses yang
berhubungan dengan pengguna diselesaikan, mailbox mengontrol segala sesuatu yang ditampilkan
di dalam Zimbra Web Client, sehingga pengguna dapat melihat data mereka. Dia juga berfungsi
untuk menerima request dari pengakses, menempatkan data ke dalam media penyimpanan,
melakukan indexing, menyimpan seluruh informasi terkait contacts, calendar dan tasks.

3.3 Kebutuhan perangkat keras dan perangkat Lunak
3.3.1 Perangkat Keras (Hardware)
a. Processor

:Intel (R) Pentium (R) CPU 2020M 2,40 Ghz

b. RAM

:2,00 Gb

3.3.2. Perangkat Lunak (Software)
a. Vm Oracle
b. Ubuntu server
c. Zimbra mail server

3.4 Perancangan Zimbra Multimail Server
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Struktural urutan instalasi dan konfigurasi system mail server adalah sebagai berikut :

START

ISNTAL UBUNTU
SERVER

INSTALL DNS
SERVER

Install paket Zimbra
Server LDAP

Install paket Zimbra
Server Mailbox

Install paket Zimbra
Server MTA

END
Gambar 3.2 flowchart proses installasi dan konfigurasi mail server

Pada gambar 3.2 bisa dilihat proses installasi paket zimbra multimail server, Disini penulis
menggunakan Ubuntu server dan kemudian menginstall DNS server setelah itu menginstall paketpaket zimbra LDAP, Mailbox, dan MTA.
3.4.1. Installasi Sistem Operasi Ubuntu
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Pada perancangan multi-server zimbra ini, sistem operasi yang digunakan adalah sistem
operasi Ubuntu Server,Alasannya adalah lebih mudah,gratis dan mudah di updateyang nantinya
akan digunakan sebagai multi-server Zimbra.Berikut adalah instalasi Ubuntu Server.


Install Ubuntu Server

Gambar 3.3 proses install ubuntu

Pada gambar 3.3 bisa dilihat proses pertama install Ubuntu, dan pilih Instal Ubuntu Server.


Memilih bahasa untuk installasi

Gambar 3.4 memilih bahasa installasi

Pada gambar 3.4 bisa dilihat selanjutnya memilih bahasa yang akan digunakan.


Memilih zona waktu Indonesia
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Gambar 3.5 memilih zona waktu

Pada gambar 3.5 bisa dilihat selanjutnya penulis menggunakan waktu pada wilayah Indonesia.


Pilih No untuk masuk ke menu selanjutnya

Gambar 3.6 memilih
keyboard tampilan
Pada gambar 3.6 bisa dilihat selanjutnya pilih No untuk proses installasinya.


Masukkan nama hostname sesuai yang diinginkan
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Gambar 3.7 konfigurasi nama Hostname

Pada gambar 3.7 bisa dilihat tampilan untuk membuat hostname, setelah selesai memasukkan
nama hostname pilih continue.


Masukkan nama user anda sesuai yang diinginkan dan klik continue untu ke menu selanjutnya

Gambar 3.8 setting username
Pada gambar 3.8 bisa dilihat tampilan untuk username, setelah selesai memasukkan nama
username selanjutnya pilih continue.


Memasukkan password user baru
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Gambar 3.9 memasukkan password user

Pada gambar 3.9 bisa dilihat tampilan untuk membuat password, setelah itu pilih continue.


Memasukkan password user kembali

Gambar 3.10 memasukkan pasword user
Pada gambar 3.10 bisa dilihat tampilan untuk mengkonfirmasi password yang telah
dilakukan sebelumnya.


Memilih zona waktu anda
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Gambar 3.11 konfigurasi zona waktu

Pada gambar 3.11 bisa dilihat tampilan konfigurasi zona waktu pada wilayah Indonesia.


Pada pilihan Partition disk pilih Guide - use entire disk and set up LVM

Gambar 3.12 partisi disk
Pada gambar 3.12 bisa dilihat tampilan pilihan untuk membuat partition disk


Pilih disk tersebut yang akan dipartisi
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Gambar 3.13 partisi disk

Pada gambar 3.13 bisa dilihat tampilan partition disk


Pilih Yes untuk merubah disk dan konfigurasi

Gambar 3.14 konfigurasi

Pada gambar 3.14 bisa dilihat tampilan untuk mengkonfigurasi partition disk yang sudah
dilakukan sebelumnya.


Pilih continue untuk masuk ke menu sealanjutnya
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Gambar 3.15 konfigurasi

Pada gambar 3.15 bisa dilihat konfirmasi partition disk selanjutnya yang telah dilakukan
sebelumnya.


Pilih yes untuk masuk ke menu selanjutnya

Gambar 3.16 konfigurasi
Pada gambar 3.16 bisa dilihat tampilan konfiguarsi, dan pilih yes untuk masuk ke menu
selanjutnya.
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Pilih no automatic updates

Gambar 3.17 konfigurasi

Pada gambar 3.17 bisa dilihat disini pilih pada bagian No automatic updates


Pilih DNS server, openSSH server dan standard system utilities

Gambar 3.18 memilih software

Pada gambar 3.18 bisa dilihat tampilan untuk memilih DNS server, openSSH, dan standard
system utilities proses yang akan di install selanjutnya.
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Pilih yes untuk masuk ke menu selanjutnya

Gambar 3.19 install grub boot loader

Pada gambar 3.19 bisa dilihat tampilan konfigurasi selanjutnya dan pilih yes.


Instalasi Ubuntu selesai, selanjutnya pilih continue

Gambar 3.20 Login ubuntu server

Pada gambar 3.20 bisa dilihat tampilan finishing installasi Ubuntu server.

3.4.2 Installasi dan Konfigurasi Paket DNS Server
Domain Name Service (DNS) adalah layanan Internet yang memetakan alamat IP dan
nama domain yang memenuhi syarat penuh (FQDN) satu sama lain. Dengan cara ini, DNS
meringankan kebutuhan untuk mengingat alamat IP. Komputer yang menjalankan DNS disebut
server nama. Kapal Ubuntu dengan BIND (Berkley Internet Naming Daemon), program yang
paling umum digunakan untuk memelihara server nama di Linux.

3.4.2.1 Konfigurasi DNS Multimail Server
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Pada bagian ini penulis membuat 2 DNS server, pertama untuk Multimail server dan
selanjutnya Single server. Pertama-tama yang dilakukan adalah menginstal bind9, prosesnya bisa
dilihat di sebagai berikut:

 Install bind9, ketik y untuk menginstallnya

Gambar 3.21 Proses install BIND9

Pada gambar 3.21 bisa dilihat proses install DNS yang pertama adalah install BIND9


Edit alamat IP server DNS, masukkan alamat ip yang ingin digunakan sebagai alamat ip DNS
server.

Gambar 3.22 Tampilan mengubah alamat ip DNS Multiserver

Pada gambar 3.22 bisa dilihat untuk alamat IP mengunakan 192.168.56.101 dan netmask
255.255.255.0. Selanjutnya melakukan perintah restart network, dengan perintah
Command : etc/init./d/networking restart
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Tampilan IP setelah network di restart

Gambar 3.23 tampilan setelah di restart

Pada gambar 3.23 bisa dilihat tampilan IP network telah berubah sesuai yang di setting
sebelumnya. Selanjutnya mengkonfiguarasi default-zones dengan perintah.
Command : nano /etc/bind/named.conf.default-zones


Tampilan default-zone seperti dibawah ini

Gambar 3.24 Konfigurasi DNS Multiserver

Pada gambar 3.24 bisa dilihat tampilan perintah default-zones, dan dari konfigurasi diatas
db.dns adalah file forward dan db.192 adalah file reversenya.
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Copy file forward ke db.local dan salin file dari db.local ke db.namadomain
Command :cp db.local db.dns.
Salin file ini agar file asli tidak rusak ketika melakukan edit pada file tersebut. Setelah itu edit
file db.dns dan db.192

Gambar 3.25 Tampilan konfigurasi DNS Multiserver

Pada gambar 3.25 bisa dilihat tampilan db.local sebelum di edit.


Dan di bawah ini hasil sesudah di edit

Gambar 3.26 Konfigurasi DNS Multiserver

Pada gambar 3.26 bisa dilihat tmapilan setelah di edit menjadi db.dns


File db.127 sebelum diedit
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Gambar 3.27 Konfigurasi DNS Multiserver
Pada gambar 3.27 bisa dilihat tampilan db.127 sebelum diedit, dan sesudah diedit bisa lihat
gambar 3.28 di bawah ini.


File db.127 setelah di edit ke db.192

Gambar 3.28 Konfigurasi DNS

Pada gambar 3.28 bisa dilihat tampilan db.127 setelah di edit ke db.192


Tampilan Hostname Multiserver. Ketik nano/etc/hosts

Gambar 3.29 Konfigurasi DNS Multiserver
22

Pada gambar 3.29 bisa dilihat tampilan Host pada imbra Multiserver.


Pengecekan DNS berhasil disetting menggunakan nslookup

Gambar 3.30 Konfigurasi DNS Multiserver

Pada gambar 3.30 bisa dilihat tampilan IP DNS mengguakan nslookup, artinya konfigurasi
DNS berjalan dengan baik.

3.4.2.2 Konfigurasi DNS Single Server
Pada Konfigurasi DNS Single server sebenarnya kurang lebih sama dengan konfigurasi
DNS Multiserver, hanya saja pembagian ip DNS Multiserver berbeda dengan ip DNS Single
server.

 Install bind9, ketik y untuk menginstallnya

Gambar 3.31 Proses install BIND9

Pada gambar 3.31 bisa dilihat proses install DNS yang pertama adalah install BIND9


Edit alamat IP server DNS, masukkan alamat ip yang ingin digunakan sebagai alamat ip DNS
server.
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Gambar 3.32 Tampilan mengubah alamat ip DNS Single server

Pada gambar 3.32 bisa dilihat untuk alamat IP mengunakan 192.168.57.101 dan netmask
255.255.255.0. Selanjutnya melakukan perintah restart network, dengan perintah
Command : etc/init./d/networking restart


Tampilan IP setelah network di restart

Gambar 3.33 tampilan setelah di restart

Pada gambar 3.33 bisa dilihat tampilan IP network telah berubah sesuai yang di setting
sebelumnya. Selanjutnya mengkonfiguarasi default-zones dengan perintah.
Command : nano /etc/bind/named.conf.default-zones


Tampilan default-zone seperti dibawah ini
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Gambar 3.34 Konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.34 bisa dilihat tampilan perintah default-zones, dan dari konfigurasi diatas
db.dns adalah file forward dan db.192 adalah file reversenya.


Copy file forward ke db.local dan salin file dari db.local ke db.namadomain
Command :cp db.local db.dns.
Salin file ini agar file asli tidak rusak ketika melakukan edit pada file tersebut. Setelah itu edit
file db.dns dan db.192

Gambar 3.35 Tampilan konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.35 bisa dilihat tampilan db.local sebelum di edit.


Dan di bawah ini hasil sesudah di edit
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Gambar 3.36 Konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.36 bisa dilihat tmapilan setelah di edit menjadi db.dns


File db.127 sebelum diedit

Gambar 3.37 Konfigurasi DNS Single server
Pada gambar 3.37 bisa dilihat tampilan db.127 sebelum diedit, dan sesudah diedit bisa lihat
gambar 3.38 di bawah ini.


File db.127 setelah di edit ke db.192

Gambar 3.38 Konfigurasi DNS
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Pada gambar 3.38 bisa dilihat tampilan db.127 setelah di edit ke db.192


Pengecekan DNS berhasil disetting menggunakan nslookup

Gambar 3.39 Konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.39 bisa dilihat tampilan IP DNS mengguakan nslookup, artinya konfigurasi
DNS berjalan dengan baik.

3.4.3 Installasi Paket Zimbra MAILBOX
Zimbra Mailbox adalah pusat dari semua multiserver Zimbra. Maka dari itu mailbox
mengontrol segala sesuatu yang ditampilkan di dalam Zimbra Web Client, sehingga pengguna
dapat melihat data mereka. Disini penulis akan menjelaskan proses instalasi paket Zimbra
Mailbox:



Pertama-tama penulis akan mengecek, ketik nano /etc/host

Gambar 3.40 Tampilan Localhost Mailbox

Pada gambar 3.40 bisa dilihat tampilan localhost mail.zimbra dan IP Mailbox.


Ketik nano /etc/hostname untuk melihat hostname
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Gambar 3.41 Tampilan Hostname

Pada gambar 3.41 bisa dilihat tampilan hostname Mailbox memakai nama mail.


Ketik nano /etc/network/interfaces

Gambar 3.42 Tampilan network interfaces
Pada gambar 3.42 bisa dilihat tampilan network interfaces pada Mailbox.


Instalasi Malibox Server
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Gambar 3.43 Install Mailbox

Pada gambar 3.43 bisa dilihat tampilan install Mailbox sedang berjalan.


Instalasi Mailbox Server

Gambar 3.44 Install Mailbox
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Pada gambar 3.44 bisa dilihat tampilan install Mailbox, di dalam Mailbox yang perlu di
install adalah paket-paket Mailbox yang menunjukkan huruf Y yang artinya perlu diinstall di paket
Mailbox dan sebaliknya yang terdapat huruf N tidak perlu diinstal ke dalam Mailbox.


Instalasi Mailbox Server

Gambar 3.45 Install Mailbox

Pada gambar 3.45 bisa dilihat tampilan dari proses instalasi Mailbox


Instalasi Mailbox Server finishing

Gambar 3.46 Install Mailbox Server finish
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Pada gambar 3.46 bisa dilihat proses instalasi zimbra mailbox server telah selesai dan
berjalan dengan baik. Pada tahap ini bisa artikan pada instalasi mailbox sudah selesai dan penulis
selanjutnya akan menjelaskan proses instalasi zimbra single server.

3.4.4 Instalasi Zimbra Single Server
Zimbra Single Server terdiri dari berbagai aplikasi seperti, Postfix, Mysql, OpenLDAP,
Jetty, ClamAV, dan yang lainnya. Paket Single server akan di install memakai 1 laptop berbeda
dengan Multiserver dimana paket dalam multiserver dibagi menjadi 3 laptop. Selanjutnya penulis
akan menjelaskan install zimbra single server.


Pertama-tama penulis akan mengecek, ketik nano /etc/host

Gambar 3.47 Proses Install Single Server

Pada gambar 3.47 bisa dilihat tampilan localhost single dan IP single server.


Selanjutnya akan melihat nama hostname

Gambar 3.48 Tampilan Hostname Single Server

Pada gambar 3.48 menunjukkan tampilan hostname single server yaitu memakai nama
client.



Ketik nano /etc/network/interface
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Gambar 3.49 Install Zimbra Single Server

Pada gambar 3.49 bisa dilihat tampilan network interfaces zimbra single server.


Install Zimbra Single Server

Gambar 3.50 Instalasi Zimbra Single Server
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Pada gambar 3.50 bisa diliht proses instalasi Zimbra Single Server sedang berjalan. Proses
selanjutnya bisa dilihat pada gambar dibawah.


Instalasi Zimbra Single Server

Gambar 4.51 Proses Install zimbra single server

Pada gambar 4.51 bisa dilihat tampilan install Single server, di dalam Single server yang
perlu di install adalah paket-paket Single server yang menunjukkan huruf Y yang artinya perlu
diinstall di paket Single server dan sebaliknya yang terdapat huruf N tidak perlu diinstal, karena
dnscache diinstal terpisah.


Hasil selanjutnya menampilkan sebagai berikut
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Gambar 3.52 Instalasi Zimbra Single Server
Pada gambar 3.52 terlihat proses instalasi zimbra single server masih berjalan. Proses
selanjutya bisa lihat pada gambar 3.53 di bawah ini.


Tampilan selanjutnya install zimbra single server

Gambar 3.53 Proses install zimbra single server

Pada gambar 3.53 bisa dilihat prose instalasi selanjutnya berjalan dengan baik, selanjutnya
pilih menu 6 dan kemudian pilih set password (menu 4)


Setting password untuk zimbra single server
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Gambar 3.54 Tampilan setting password install single server

Pada gambar 3.54 bisa dilihat tampilan menginput atau setting password untuk zimbra single
server, dan selanjutnya tekan ‘r’ untuk masuk ke menu sebelumnya.


Masuk ke menu sebelumnya untuk proses selanjutnya

Gambar 3.55 Proses install single server
Pada gambar 3.55 bisa dilihat tampilan main menu dan setelah itu tekan ‘a’ untuk apply
kemudian ‘yes’ untuk menyelesaikannya.


Proses finishing install zimbra single server

Gambar 3.56 Tampilan install single server selesai

35

Pada gambar 3.56 bisa dilihat tampilan install zimbra single server telah selesai dan berjalan
dengan baik. Sampai tahap ini telah selesai melakukan instalasi zimbra single server.
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