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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Operating Sistem 

2.1.1 Pengertian 

 Operating system (OS) adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya 

perangkat keras computer atau hardware,dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi 

perangkat lunak. Atau juga bisa dikatakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat ada 

sistemkomputer dan menyediakan sekumpulan layanan  (system calls) kepemakai sehingga 

memudahkan dan mengamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya system 

computer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat 

kerasoleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. System operasi berfungsi ibarat 

pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi computer agardapat menjalankan 

program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna 

menggunakan sumber daya yang sama, system operasi mengatur pengguna mana yang dapat 

mengakses suatu sumber daya. System operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi 

fungsi penting system operasi ialah sebagai program [1]. 

2.1.2 Varian Operating System : 

Ada 3 varian operating system (OS) yang masih aktif sampai sekarang : 

1. Miscrosoft Windows

Atau yang biasa kita sebut dengan windows memiliki paling banyak versi dan bersifat

Closed Source yang dikembangkan dari waktu ke waktu diantaranya adalah: 

a. Windows 2000 (Rilis tahun 2000)

b. Windows XP (Rilis tahun 2001)

c. Windows Server 2003 (Rilis tahun 2003)

d. Windows Vista (Rilis tahun 2006)

e. Windows Home Server (Rilis tahun 2007)

f. Windows Server 2008 (Rilis tahun 2008)

g. Windows 7 (Rilis tahun 2008)

h. Windows Server 2008 R2 (Rilis tahun 2009)

i. Windows Server 2012 R2 (Rilis tahun 2013)

j. Windows 8 (Rilis tahun 2012) dan seterusnya.
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2. Linux 

 Linux adalah salah satu sistem operasi yang masih populer hingga saat ini. Linux 

mempunyai sifat kebalikan dari Windows atau bisa juga Linux memiliki sifat Open Source [1]. 

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 

n. ClearOS 

o. Chrome OS 

p. Gentoo Linux 

 

3. OS X (Mac OS) 

 OS X atau yang biasa disebut Mac OS adalah suatu sistem operasi yang dikembangkan 

oleh perusahaan Apple Inc, dan dirilis tahun 2001. Mac OS ini hanya untuk pengguna komputer 

Macintosh. Berikut adalah beberapa jenis dari Mac OS adalah : 

a. Mac OS X 10.0 (Maret 2001) 

b. Mac OS X10.1 (Oktober 2001) 

c. Mac OS X Server 10.1 (November 2001) 

d. Mac OS X 10.2 (Agustus 2002) 

e. Mac OS X 10.3 (Agustus 2002) 

f. Mac OS X 10.3 (Oktober 2003) 

g. Mac OS X 10.4 (April 2005) 

h. Mac OS Server 10.4 (April 2005) 

i. Mac OS X 10.5 (Oktober 2007) 
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j. Mac OS X 10.6 (Juni 2009) 

k. Mac OS X 10.7 (Juli 2011) 

l. Mac OS X 10.8 (Juli 2012) 

m. Mac OS X 10.9 (Oktober 2013) 

 

2.2 Virtualisasi Server 

2.2.1 Pengertian 

 Virtualisasi server adalah teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi 

server yang berjalan disatu mesin fisik yang sama. Dengan menggunakan perangkat lunak 

untuk membagi satu fisik menjadi beberapa server virtual [4]. 

 

2.2.2 Manfaat Virtualisai Server 

 Virtualisasi server terbukti dapat memberikan manfaat lebih baik untuk perusahaan 

besar, menengah maupun kecil, karena selain adanya pengurangan biaya, virtualisasi server 

sendiri menjadi populer dengan sejumlah alasan, antara lain : 

 

1. Kebutuhan hardware berkurang  

 Kebutuhan hardware berkurang berarti pengurangan biaya. Dengan berkurangnya 

jumlah hardware maka biaya perawatan juga berkurang, juga biaya untuk konsumsi daya juga 

menjadi berkurang. Sehingga akan terjadi efesiensi dalam keuangan. 

 

2. Meningkatkan optimalisasi sumber daya 

 Pemanfaatan server juga berdampak pada meningkatnya optimalisasi sumber daya. 

Perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara mkasimal. Virtualisasi telah 

menyebabkan peningkatan kinerja karena proses otomasi menyebabkan peningkatan efesiensi 

dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. 

 

3. Peningkatan ketersediaan, stabilitas dan keamanan 

 Proses virtualisasi juga menyebabkan peningkatan ketersediaan dan stabilitas. Karena 

dengan proses ini server dan aplikasi akan stabil. Selain itu membantu peningkatan keamanan 

aplikasi dan juga untuk situs web. Hal ini terutama karena sifat terisolasi dari virtual server. 

Proses virtualisasi membantu untuk menghemat ruangan data center. Untuk stabilitas 

server,virtualisasi membantu dalam pemulihan kegagalan sistem secara lebih efektif, yang 

penting untuk kelangsungan bisnis. 
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2.2.3 Virtual Machines 

 Untuk melakukan virtualisasi tentu dibutuhkan virtual machine. Virtual machine 

sendiri adalah software yang memberi layanan untuk melakukan virtualisasi. Ada beberapa 

virtual machines yang ada sekarang. Diantaranya adalah : 

 

1.  Microsoft Virtual PC 

    Microsoft sebagai penyedia OS yang terbesar juga mempunyai software virtual 

computer. Tapi baru-baru ini namanya berubah menjadi Windows Virtual PC. Yang 

mempunyai beberapa fitur-fitur yang lebih baru.  

 

2.  VMware 

    Perangkat lunak desktop VMware berjalan pada Microsoft windows, linux, dan Mac 

OS X. Sementara VMware perusahaan perangkat lunak hypervisors untuk server, VMware 

ESX dan VMware ESXi, adalah bare-metal hypervisors tertanam berjalan secara langsung 

pada server yang keras tanpa memerlukan tambahan sistem operasi. 

 

3. Oracle VM Virtual Box 

 Oracle VM Virtual Box (Sebelumnya Sun VirtualBox) adalah virtualisasi x86 paket 

perangkat lunak, yang diciptakan oleh perusahaan sodtware innotek GmbH, dibeli oleh Sun 

Microsystems, dan sekarang dikembangkan oleh Oracle Corporation sebagai bagian dari 

keluarganya produk virtualisasi. Oracle VM VirtualBox terinstal pada sistem operasi host yang 

ada sebagai aplikasi, aplikasi ini memungkinkan sistem host operasi tamu tambahan, masing-

masing dikenal sebagai OS tamu, yang akan diambil dan dijalankan,  masing-masing dengan 

lingkungan nya sendiri. 

 

2.3 CentOS ( Community ENTerprise Operating System ) 

2.3.1 Pengertian 

 CentOS singkatan dari Community ENTerprise Operating System. Distribusi linux 

CentOS berskala enterprise yang bisa digunakan secara gratis, source code sistem operasi 

CentOS berasal dari Red Hat enterprise linux (RHEL) yang dikembangkan oleh CentOS 

Project. Para pengembang bekerja untuk memberikan dukungan, materi pelatihan dan 

sertifikasi. Pendistribusian linux CentOS meliputi seluruh ekosistem perangkat lunak. 
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 CentOS Project juga secara aktif melakukan perbaikan dan memberikan kontribusi dalam 

wiki dan mailing list. Wiki mengandung informasi yang berguna tentang CentOS, salah 

satunya adalah panduan membangun server, pemecahan masalah dan tanya jawab oleh 

pengguna. Mailing list CentOS bisa dikunjungi di http://lists.centos.org. 

 Pada intinya sistem operasi CentOS bisa digunakan dan dikembangkan oleh siapa saja. 

Tapi bagi pengguna yang ingin mengembangkan harus tetap menyertakan sumbernya. Agar 

perangkat lunak bisa selalu meningkatkan versi terbarunya dan lebih bermanfaat. 

 

2.3.2 Spesifikasi perangkat keras 

 Sistem operasi CentOS bisa diinstal dengan menggunakan minimal random acces 

memory (RAM) berukuran 128MB. Tapi semua itu tergantung kebutuhan dalam membangun 

sebuah server. Rincian kebutuhan minimal hardware  adalah sebagai berikut: 

 i386 atau x86-64 Processor 

 RAM berukuran 128 MB 

 1.2 GB HDD 

 

2.4 Elektronik Mail (Email) 

 Elektronik mail (Surat elektronik) adalah sebuah metode mengubah, mengirim, 

menyimpan dan menerima pesan melalui sistem komunikasi elektronik. Istilah email meliputi 

sistem yang berasar pada Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) dan sistem internet yang 

memungkinkan pengguna dalam satu organisasi mengirimkan pesan kepada satu sama lain. 

Seringkali kelompok organisasi tersebut menggunakan internet protocol sebagai layanan email 

internal [5]. 

 

2.4.1 Sejarah Email 

 Email menunjang kelangsungan internet, sistem email yang telah ada sekarang 

merupakan peralatan penting dalam perkembangan internet. MIT telah mulai mengembangkan 

Compatible Time-Sharing system (CTSS) pada tahun 1961 yang membuat banyak pengguna 

mampu mengakses ke dalam sebuah IBM 7094 dari terminal yang jauh dan menyimpan 

dokumen kedalamnya. Kemampuan baru ini memotivasi banyak pengguna untuk berbagi 

informasi dalam bentuk yang baru pula. Email dimulai pada tahun 1965 sebagai cara bagi 

banyak pengguna untuk berkomiunikasi melalui mainframe computer. Walaupun sejarah 

http://lists.centos.org/
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tepatnya tampak kabur, beberapa sistem yang telah memiliki fasilitas ini adalah Q32 milik SDC 

dan CTSS milik MIT [5]. 

 Email lalu berkembang dengan pesat menjadi email jaringan, yang memungkinkan 

pengguna untuk mengirimkan pesan melalui computer berbeda. Pesan dapat dikirimkan 

diantara pengguna menggunakan computer yang berbeda dimulai pada tahun 1966 [5]. 

 

2.4.2 Format Email 

 Sebuah pesaan email didefenisikan dalam RFC 2822 dari seri RFC yang secara 

keseluruhan disebut sebagai Multipurpose Internet mail Exstension (MIME). Sebuah pesan 

email terdiri dari dua bagian: 

1. Header  

 Terdapat beberapa field, umumnya field dimulai dari karakter pertama pada suatu baris, 

diikuti oleh tanda ‘:’, diikuti oleh non-null, bukan spasi atau bukan tab pada karakter 

pertamanya. Nama field dan nilainya masuk dalam karakter ASCII sebesar 7 bit. Bagian header 

dan body dipisahkan oleh satu baris kosong. Pesan pada umumnya paling sedikit memiliki 4 

field berikut: 

a. From : Alamat pengirim 

b. To  : Alamat email tujuan 

c. Subject  : Rangkuman isi pesan  

d. Date  : Waktu dan tanggal setempat saat pesan dikirim 

 

2. Body  

 Pesan yang diterima berupa teks tanpa struktur, terkadang mengandung tanda pengenal 

dibagian akhir. Pada awalnya didesain menggunakan 7-bit ASCII, tapi sekarang sebagian besar 

menggunakan 8-bit, namun belum bersifat universal. 

 

2.5 Zimbra Collaboration Server (ZCS) 

2.5.1 Pengertian 

 Zimbra Collaboration Server (ZCS) merupakan salah satu aplikasi mail server powerful 

yang dapat dipergunakan sebagai aplikasi mail server dalam jumlah user puluhan hingga 

ribuan. Untuk menangani transaksi beberapa ribu hingga belasan ribu email dalam 1 hari, 

SysAdmin cukup menggunakan 1 buah mail server bebrabis zimbra. Semua service zimbra 

dijalankan dalam 1 mesin sehingga hemat biaya investasi dan mudah ditangani [6]. 
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 Jika transaksi pengiriman dan penerimaan email mencapai ratusan ribu email dalam 1 

hari, mekanisme Single Server akan terbebani trafik. Akses email akan terasa lambat karena 

disaat yang bersamaan, resources server harus dipergunakan untuk menangani service lain 

seperti MTA, anti spam dan anti virus. Untuk mengantisipasinya, kita bisa menggunakan 

Zimbra mail server dengan skema multi server [6]. 

 

2.5.2 Komponen Zimbra 

1. Zimbra Core  

 Paket ini meliputi library, utility, alat monitoring dan file konfigurasi dasar. Zimbra Core 

secara otomatis terpasang pada setiap server. 

2. Zimbra LDAP 

 Autentifikasi pengguna dilayani melalui software OpenLDAP. Setiap akun dalam server 

Zimbra memiliki ID mailbox yang unik yang memberikan nilai primer (primary index) untuk 

mengidentifikasi masing-masing akun [7]. 

3. Zimbra Store 

 Zimbra store meliputi komponen untuk server mailbox. Mailbox zimbra memiliki 

komponen berikut: 

 Data store, dalam bentuk sebuah database MySQL. 

 Messege store. Adalah tempat dimana semua isi email dan lampiran file 

ditempatkan. 

 Index Store. Teknologi indexs dan pencarian yang dilakukan melalui 

Lucene. Indexs file dikelola untuk setiap mailbox. 

4. Zimbra MTA 

 Zimbra menggunakan Postfix sebagai Mail Transfer Agent (MTA) open source yang 

menerima email melalui SMTP, dan mengarahkan setiap pesan menuju mailbox zimbra  yang 

tepat menggunakan Local Mail Transper Protocol (LMTP). Selain postfix, Zimbra MTA juga 

memuat komponen anti virus dan anti spam [8]. 

5. Zimbra SNMP 

 Zimbra SNMP bersifat opsional, diperlukan jika ingin menggunakan feature monitoring 

server. 
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6. Zimbra Logger 

 Zimbra logger juga bersifat opsional dan dipasang pada server mailbox. Zimbra logger 

merupakan alat unuk melihat kumpulan syslog dan pelaporan. Jika anda tidak menginstal 

logger, maka bagian statistic server di konsol administrasi tidak akan ditampilakn [8]. 

7. Zimbra Memcachce  

 Zimbra memcache software yang menyediakan layanan cache object secara terdistribusi. 

Data mengenai routing akses akan disimpan didalam cache memory sehingga pada akses 

berikutnya, koneksinya jauh lebih cepat. 

8. Zimbra Proxy 

 Zimbra proxy berfungsi sebagai gateway. Selain fungsi tersebut zimbra proxy berfungsi 

sebagai anti virus dan anti spam terhadap e-mail. Dan ada juga fungsi sebagai server yang 

berada di zimbra mailbox server. Server ini yang akan menerima permintaan akses dari account 

tertentu yang masuk melalui Zimbra proxy [9]. 

 

2.6 Domain Name System (DNS) 

 DNS (Domain Name System) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang 

nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di 

dalam jaringan computer, misalkan: internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama 

host dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surel 

(enail) untuk setiap domain. Menurut browser google chrome, DNS adalah layanan jaringan 

yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet [10]. 

 DNS menyediakan pelayanan yang cukup penting untuk internet, ketika perangkat keras 

computer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti 

pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia pada umumnya lebih memilih untuk 

menggunakan nama host dan nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal 

(URL) dan alamat surel. Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah 

DNS bisa dianggap seperti buku telepon internet dimana saat pengguna mengetikan 

www.indosat.net.id di prambanan web maka pengguna akan diarahkan ke alamat IP 

1214.81.92.144 (IPv4) [10]. 

http://www.indosat.net.id/



