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BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB ini membahas tentang Analisa dan perancangan server pada zimbra Mail Transfer Agent (MTA).

2.1 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.LDAP server

b.Zimbra Mailbox server

c.Zimbra MTA server

d.Single client server

2.2 Tahap Analisis Dan Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sistem. Perangkat dan teknik-

teknik tertentu akan membantu menganalisis penentuan kebutuhan. Hasil dari tahapan ini

adalah spesifikasi kebutuhan sistem dan analisa dari model proses sistem

3.2.1 Perancangan sistem

Gambar 3.1 Topologi Multi dan Single Zimbra Server

Penjelasan Bagan topologi sistem multi dan single zimbra server:

Pada gambar 3.1 multi mail server terdiri dari LDAP, MAILBOX, MTA, dan DNS

server kemudian melalui 2 switch dan 1 router untuk bisa saling terkirim email dengan single
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mail zimbra bertindak sebagai MTA bertugas untuk mengirim dan mentransfer email antara

komputer dengan menggunakan SMTP .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.

2.3 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. Virtual Box Oracle

b. Ubuntu server

c. Zimbra mail server
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2.4 Perancangan

flowchart urutan instalasi dan konfigurasi system mail zimbra server sebagai berikut :

Gambar 3.2 Flowchart Proses Installasi dan Konfigurasi Mail Server MTA

Pada gambar 3.2 dijelaskan bahwa proses untuk install sebuah Zimbra multi mail

server pertama yang di lakukan adalah Install ubuntu server,setelah selesai lalu install paket

DNS server, kemudian mulai install paket zimbra berurutan mulai dari install LDAP,

kemudian install MTA server,dan yang terakhir install MAIL server
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2.4.1 Installasi Sistem Operasi Ubuntu

Pada perancangan multi-server zimbra ini, sistem operasi yang digunakan adalah sistem

operasi Ubuntu Server, Alasannya adalah lebih mudah,gratis dan mudah di update yang

nantinya akan digunakan sebagai multi-server Zimbra. Berikut adalah instalasi Ubuntu Server

2.4.2 Install Ubuntu Server

Saat ini saya memilih menggunakan sistem operasi ubuntu versi 16.04.01 LTS karena

versi ini merupakan versi stable ,berikut ini langkah-langkah installasi ubuntu server

16.04.01 LTS yang pertama adalah

a. seperti pada gambar 3.3 pilih install ubuntu server

Gambar 3.3 Proses Install Ubuntu
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b.Memilih bahasa untuk installasi bahasa inggris seperti gambar 3.4

Gambar 3.4Memilih Bahasa Installasi

c. Memilih zona waktu indonesia karena waktu yang digunakan adalah indonesia pada

gambar 3.5

Gambar 3.5Memilih Zona Waktu
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d. Pada Gambar 3.6 Pilih No karena untuk konfigurasi sendiri

Gambar 3.6Memilih Keyboard Tampilan

a. Kemudian Masukkan nama Hostname kemudian pilih continue

Gambar 3.7 Konfigurasi Nama Hostname

b. Masukkan nama user anda setelah itu pilih continue
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Gambar 3.8 Setting Username

c. Masukkan password user baru lalu pilih continue

Gambar 3.9Memasukkan Password User

d. Memasukkan password kembali seperti gambar 3.10



16

Gambar 3.10Memasukkan Pasword User

e. Pada gambar 3.11 Memilih zona waktu di kota anda tinggal

Gambar 3.11 Konfigurasi Zona Waktu

f. Pada pilihan gambar 3.12 Partition disk pilih Guide - use entire disk and set up LVM
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Gambar 3.12 Partisi Disk

g. Pilih disk tersebut yang akan dipartisi lalu enter untuk selanjutnya

Gambar 3.13 Partisi Disk

h. Pilih Yes karena untuk merubah disk dan konfigurasi seperti gambar 3.14



18

Gambar 3.14 Konfigurasi

i. Pilih 8,1 GB untuk partisi ukuran disk continue untuk selanjutnya seperti gambar 3.15

Gambar 3.15 Konfigurasi

j. Pilih yes untuk merubah format disk secara manual kemudian enter
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Gambar 3.16 Konfigurasi

k. Pilih no karena automatic updates sistem kemudian enter

Gambar 3.17 Konfigurasi System Upgrade

l. Pilih DNS server,open SSH server dan standard system utilities untuk paket installasi

seperti gambar 3.18
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Gambar 3.18Memilih Software Installasi

m. Pilih yes kemudian enter untuk selanjutnya karena untuk install boot loader

Gambar 3.19 Install Grub Boot Loader

n. Pilih continue lalu enter untuk selanjutnya dan installasi selesai

Gambar 3.20 Login Ubuntu Server

3.4.3 Installasi Paket DNS Multi server



21

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.

Pada install kali ini saya memilih ubuntu server 16.04 selanjutnya masuk sebagai root dengan

perintah sudo su , kemudian ketik apt-get install BIND9

1. Ketik y atau yes untuk perintah selanjutnya

Gambar 3.21 Proses Install BIND9

2. Edit alamat IP server DNS lalu masukkan IP server yang ingin digunakan Dengan

ketikan perintah

Nano /etc/network/interfaces

Gambar 3.22 Edit Interfaces Domain

3. Lihat ip yang sudah kita gunakan disini penulis akan memakai IP192.168.56.101 dan

netmask 255.255.255.0 dengan ketikan perintah
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ifconfig

Gambar 3.23 IP Yang Akan Digunakan

4. Masuk ke file forward dan reverse untuk mengkonfigurasi nama domain sesuai dengan

yang diinginkan dengan ketikan perintah

Nano /etc/bind/named.conf.default-zones

Gambar 3.24 File Forward Dan Reverse

Dari konfigurasi diatas file db.dns adalah file forward dan db.192 adalah file

reverse

5. Setelah file dibuat kemudian copy file diatas .Kemudian kita masuk ke file db.dns edit

localhost dan nama domain serta IP seperti gambar di bawah ini

Gambar 3.25 Edit File Forward

6. Edit file reverse dengan mengganti nama localhost dan nama domain yang digunakan

seperti gambar 3.26
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Gambar 3.26 Edit File Reverse

7. Untuk mengisi nama Host domain masukan perintah nano /etc/hosts seperti gambar

3.28

Gambar 3.28 nama Hostsname

Gambar 3.27 Isi File Hosts

Setelah semua selesai dirubah baik nama domain dan IP Domain server lalu restart service

BIND9 dengan cara

root@mta:/home/ubuntu16$ service BIND9 restart

3.4.4 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
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Gambar 3.28 Proses Install BIND9

Pada gambar 3.28 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 3.29 Tampilan Mengubah Alamat IP DNS Single Server

Pada gambar 3.29 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
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Gambar 3.30 Tampilan Ifconfig

Pada gambar 3.30 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 3.31 Konfigurasi DNS Single Server

Pada gambar 3.31 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
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Gambar 3.32 Tampilan konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.31 bisa dilihat tampilan db.local sebelum di edit.

 Dan di bawah ini hasil sesudah di edit

Gambar 3.33 Konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.33 bisa dilihat tmapilan setelah di edit menjadi db.dns

 File db.127 sebelum diedit

Gambar 3.34 Konfigurasi DNS Single Server

Pada gambar 3.34 bisa dilihat tampilan db.127 sebelum diedit, dan sesudah diedit bisa

lihat gambar 3.35 di bawah ini.
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 File db.127 setelah di edit ke db.192

Gambar 3.35 Konfigurasi DNS

Pada gambar 3.36 bisa dilihat tampilan db.127 setelah di edit ke db.192

 Pengecekan DNS berhasil disetting menggunakan nslookup

Gambar 3.36 Konfigurasi DNS Single server

Pada gambar 3.40 bisa dilihat tampilan IP DNS mengguakan nslookup, artinya

konfigurasi DNS berjalan dengan baik.

3.4.5. Installasi Paket Zimbra MTA

Pertama sebelum install pastikan file installer zimbra dan license sudah disiapkan

diletakkan kedalam directory/home

1. login sebagai root

root@mta:/home/ubuntu16#
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2. Konfigurasi jaringan

Sebelum install zimbra konfigurasi terlebih dulu network dengan cara Ketikan perintah

root@mta:/home/ubuntu16#nano /etc/network/interfaces

Gambar 3.37 setting network interfaces

Setelah berjalan masukkan Hosts dengan cara ketikan perintah dibawah ini

nano /etc/hosts masukkan nama dan IP Hostname MTA

Gambar 3.38 Setting Hostname

Untuk melihat isi dari alamat Host maka ketikan perintah host

root@mta:/home/ubuntu16$ nano etc/hostname

Gambar 3.39 Isi Dari Alamat Host

Lalu simpan dan restart dengan ketikan perintah

/etc/init.d/networking restart

Setelah selesai masuk ke tahap download dan installasi Zimbra itu mulai download zimbra

dengan ketikan perintah
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root@mta:/home/ubuntu16#Wget <nama file paket ZCS>

masuk direktori zimbra dan ekstrak file paket ZCS dengan menggunakan cara berikut

root@mta:/home/ubuntu16#Tar Xvf <nama file Zcs>

masuk direktori file kemudian yang sudah diekstrak tadi menggunakan cara sperti gambar

3.40 berikut :

root@mta:/home/ubuntu16#cd /zimbra/<nama file ZCS>

Gambar 3.40 Install MTA

Pilih paket MTA yang terdiri dari Zimbra-core,zimbra ldap,zimbra logger,zimbra-mta,zimbra

snap ,zimbra store,zimbra apache,zimbra spell ,zimbra proxy ketik Y untuk selanjutnya

seperti gambar 3.41

Gambar 3.41 Pemilihan Paket Zimbra MTA

Setelah seleseai memilih paket installasi Zimbra paket MTA kemudian kita bisa melihat hasil

installasi seperti gambar 3.42
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Gambar 3.42 Hasil Proses Install Paket Zimbra


	



