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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zimbra

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

yang menyediakan solusi email server yang powerfull, penjadwalan, kalender group kotak

dan manejemen penyimpanan dokumen via web.zimbra wed tersedia untuk linux dan mac os.

Zimbra dapat di jalankan pada browser, seperti firefox, interner explorer, dan lain-lain.

Zimbra adalah sebuah produk groupware yang dibuat oleh Zimbra, Inc yang berlokasi

di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Pada masa awal- awalnya perusahaan ini di beli

oleh Yahoo! tepatnya pada bulan september 2007. Zimbra pada dasarnya sekelas dengan

aplikasi Microsoft Exchange Server. Bedanya, Zimbra tersedia dalam 2 edisi, yaitu Open

Source Edition dan Network Edition. Zimbra Open Source Edition menggunakan lisensi

Mozilla Public License yang salah satu butir lisensinya menyatakan bahwa perubahan atau

modifikasi yang dilakukan pada kode sumber Zimbra harus dikembalikan pada komunitas.

(Danphi, 2008). Dalam proses transisi menuju era open source, bahwa peralihan back office

harus dilakukan paling awal. Dimana kebutuhan para enduser menjadi perhatian. Untuk

memenuhi tuntutan itu salah satu produk open source yang berkaitan dengan email yang

memenuhi syarat tersebut adalah Zimbra Collaboration Suite.(Zaida, 2010)

2.2 Mail server

Mail server (juga dikenal sebagai sebuah mail transfer agent atau MTA, mail router

atau mailer Internet) adalah sebuah aplikasi yang akan menerima email masuk dari pengguna

lokal (orang-orang dalam satu domain) dan jarak jauh pengirim dan meneruskan email keluar

untuk pengiriman. Sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan aplikasi tersebut

juga disebut sebagai mail server. (H. Linto, C. Azis,2008).

Microsoft Exchange, qmail, Exim dan sendmail adalah lebih umum di antara program-

program server mail. Mail server merupakan salah satu fungsi server yang paling banyak

digunakan di perusahaan. Hal ini mengingat fungsi email sendiri yang bisa mengurangi biaya

surat-menyurat, lebih efisien dibandingkan komunikasi manual dan dapat menyertakan

attachment yang berguna sebagai pelengkap dan dokumen tambahan terkait dengan isi email.

(Danphi, 2008)
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2.3 Mail Transfer Agent (MTA)

Dalam suatu layanan pengelolaan e-mail suatu message transfer agent atau Mail

Transfer Agent (MTA) atau relay mail adalah perangkat lunak yang mengantarkan pesan

surat elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan arsitektur aplikasi

klien-server. suatu MTA mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai simple mail

transfer protocol(SMTP) baik pada bagian klien (mengirimkan) dan server (menerima) istilah

mail server ,mail exchanger dan MX host juga merujuk pada fungsi-fungsi komputer yang

menjalankan MTA . Domain Name System (DNS) mengasosiasikan suatu server mail ke

Domain yang memiliki records/catatan mail exchanger (MX) yang berisi domain dari Host

yang menyediakan layanan MT (T. Athailah,2012).

MTA bertugas untuk mengirim dan mentransfer email antara komputer dengan

menggunakan SMTP, contoh aplikasi MTA,yaitu : Sendmail, Postfix, qmail,dan lain-lain.

Zimbra MTA juga memuat komponen Anti virus dan Anti spam (W. Handaya,2010).

2.4 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). 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 (Al-Mansyurin team,2011)

2.4.1 Struktur Hirarki DNS

Struktur DNS atau Domain name space merupakan hirarki pengelompokan domain

berdasarkan nama . Domain ditentukan berdasarkan kemampuan yang ada di struktur hirarki

disebut dalam gambar 2.1 dan struktur level terdiri dari:



6

Gambar 2.1 Struktur Hirarki DNS

a. Root Level Domain

Root level domain merupakan hirarki level yang paling atas , 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.

Misalnya www.unmuhmalang.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)

 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)
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g. .uk (negara Inggris)

c. Second Level Domain (SLD)

Second Level Domain adalah nama domain yang di daftarkan. 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. Misal

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

2.5 Linux

Linux merupakan software yang bersifat free/opensource sehingga untuk

memperolehnya dapat diunduh secara gratis. Pada awalnya linux merupakan system operasi

yang cocok untuk jaringan tapi sekarang linux sudah berubah menjadi system operasi yang

tidak hanya handal dari segi jaringan dan server tapi juga sudah menjelma menjadi sistem

operasi yang enak dipakai di lingkungan desktop baik untuk keperluan pribadi atau bahkan

untuk perkantoran. Linux sendiri adalah sebuah kernel yang dikembangkan oleh Linus

B.Torvalds karena terinspirasi oleh kernel MINIX buatan Andy Tanenbaum. Salah satu hal

penting yang patut untuk dicatat pada Linux adalah pengembangan arsitektur komponen

dasar yang menitik beratkan pada fasilitas sharing resource untuk aplikasi-aplikasi yang

berjalan di atas GNU/Linux. Misalnya Desktop Manager GNOME, menggunakan Bonobo

(Built on top of the international CORBA standard) untuk sharing resource arsitektur

komponen- komponen softwarenya. Sampai saat ini ada banyak sekali Distribusi-distribusi

linux atau lebih dikenal dengan sebutan distro beredar di seluruh dunia. Dari sekian banyak

distro yang sebenarnya ada beberapa saja distro yang paling terkenal, diantaranya ubuntu,

debian, linuxmint, fedora, opensuse, slackware dan redhat Dari sekian banyak Linux yang

dikembangkan di Indonesia, BlankOn merupakan linux yang mampu masuk kedalam urutan

100 besar distro linux yang ada didunia menurut distrowatch.com pertanggal 13 februari

2012 dengan menduduki posisi ke-83. BlankOn merupakan distro linux yang dikembangkan

oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia (YPLI) dan tim Pengembang BlankON (Ade Andri

Hendriadi,2014).

2.6 Ubuntu

Pada Tahun 2004, seorang pengusaha kaya asal Afrika Selatan Mark Shuttleworth

mengumpulkan para Developer Debian dan menanyakan apakah sistem operasi yang ada

sekarang sudah cukup memuaskan atau belum. Jika belum, Mark memberi tantangan pada

http://www.ummcampus.ac.id
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mereka untuk membuat sebuah sistem operasi yang mudah digunakan, tanguh, dan

diharapkan dapat memuaskan pengguna dibandingkan sistem operasi yang sudah ada pada

saat itu(M.Sobell,2005).

Selanjutnya para developer tersebut menyanggupi dengan membuat sebuah sistem

operasi yang sama sekali baru. Sistem Operasi baru ini dibangun berdasarkan kernel linux

dan aplikasi-aplikasi open sources. Tim pembangun sistem operasi tersebut

dinamakanWarthogs,dan berdasar nama team inilah kode rilis Ubuntu pertama kali

diberikan, yaitu Ubuntu 4.10 Warty Warthogs. Kata Ubuntu sendiri berasal dari bahasa

Afrika yang berarti Kemanusiaan untuk Sesama (Khairil et al.2013)..


	



