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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Sistem Operasi 

 Sistem Operasi (Operating System atau OS) adalah perangkat lunak yang 

bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras dan memberikan 

kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Sistem operasi akan 

melakukan layanan inti umum untuk software aplikasi. Layanan tersebut seperti 

akses ke disk, manajemen memori, tugas penjadwalan, dan antar-muka user. 

Bagian kode yang melakukan tugas-tugas ini dinamakan dengan “kernel” suatu 

Sistem Operasi. 

 Sistem operasi yang digunakan untuk sistem komputer umum termasuk 

komputer personal terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu: 

1. Microsoft Windows 

 Sistem operasi meliputi antara lain ialah Windows Desktop 

Environment berbasis MS-DOS (versi 1.x hingga versi 3.x), berbasis 

GUI Windows 9x (Windows 95,98, dan Windows ME). Sistem operasi 

berbasis Windows NT seperti Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, 

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 

2008, Windows Server 2008 R2, Windows Home Server, Windows 

Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis pada tahun 209. Windows 8 yang 

dirilis pada Oktober 2012 dan Windows Orient yang akan dirilis pada 

tahun 2014. Keluarga Windows CE seperti Windows CE 1.0-CE 6.0 dan 

Windows Mobile. 

2. Unix/Linux 

 Sistem operasi ini menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, 

seperti SCO UNIX, keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), 

GNU/LINUX, Debian, Redhat, SUSE, Ubuntu, Zeath OS (berbasis 

kernel linux yang dimodifikasi). MacOS/X (berbasis kernel BSD yang 

dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) dan GNU/Hurd. Sistem 

operasi keluarga unix lainnya seperti AIX, Amiga OS, Dragonfly BSD, 

Free BSD, GNU, HP-UX, IRIX, Linux, LynxOS, MINIX, NetBSD, 
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OpenBSD, OS X, Plan 9, QNX, Research UNIX, SCO OpenServer, 

Solaris, UNIX System V, Tru64 UNIX, UnixWare.  

3. Mac OS 

 Sistem operasi ini dikeluarkan oleh industri komputer Apple yang 

disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi ini antara lain Public Beta 

(Kodiak), Mac OS X 10.0 (Cheetah), Mac OS X 10.1 (Puma), Mac OS X 

10.2 (Jaguar), Mac OS 10.3 (Panther), Mac OS X 10.4 (Tiger), Mac OS 

X 10.5 (Leopard), Mac OS 10.6 ( Snow Leopard), Mac OS X 10.7 

(Lion), Mac OS X 10.8 (Mountain Lion). Berbasis Server : OpenStep, 

Raphsody, Mac OS X Server 1.0, berbasis mobile : IOS. Awalya tahun 

2007 dikeluarkan versi 10.5 (Leopard). Tahun 2011 diluncurkan versi 

10.7 (Lion). Sistem tersebut menggunakan interface TEXT (DOS, 

POSIX, LINUX) dan GUI (Graphical User Interface) seperti MS 

Windows dan Linux (berbasis TEXT dan berbasis GUI).[2] 

2.2 LINUX 

 Linux adalah sistem operasi yang bersifat multi user, multi tasking yang 

berbasis UNIX [3], yang merupakan implementasi independen dari standard IEEE 

untuk OS yang bernama POSIX (Portable Operating System Interface). OS adalah 

perangkat lunak (software) yang mengatur koordinasi kerja antar semua 

perlengkapan perangkat keras (hardware) dalam sebuah komputer. Linux 

memiliki kemampuan yang berbasis ke standard POSIX meliputi true-

multitasking, virtual memory, shared libraries, demand-loading, proper memory 

management, dan multiuser. Linux seperti layaknya OS UNIX lainnnya, 

mendukung banyak software mulai dari TEX, X Windows, GNU C/C++ sampa ke 

TCP/IP. 

 Linux adalah sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan bebas 

dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), yang berarti jufa source 

code Linux tersedia. Itulah yang membuat Linux sangat spesial. Linux masih 

dikembangkan oleh kelompok-kelompok tanpa dibayar, yang banyak dijumpai di 

Internet, tukar-menukar kode, melaporkan bug, dan membenahi segala masalah 
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yang ada. Setiap orang yang tertarik bisa bergabung dalam proyek pengembangan 

Linux. 

 Linux pertama kali dibuat oleh Linux Torvalds di Universitas Helsinki, 

Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi dengan bantuan dari banyak 

programmer dan hacker UNIX di seluruh dunia. Sekarang Linux bisa diperoleh 

dari distribusi-distribusi yang umum digunakan, misal RedHat, Mandrake, 

Debian, Caldera, Stampede Linux, TurboLinux, dan lain-lainnya. Kernel yang 

digunakan adalah sama-sama Linux kernel, sedangkan perbedaannya hanyalah 

paket-paket aplikasi yang disertakan, sistem penyusunan direktori, init style, dll. 

Kalau ditanya mana yang lebih baik, pada hakekatnya semua sama baiknya, 

tergantung kesenangan dan kebiasaan kita dalam penggunaan Linux. Tidak akan 

pernah ada habisnya memperdebatkan kelebihan dan kelemahan masing-masing 

distribusi ini. 

 Linux dulunya adalah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds 

yang memperoleh inspirasi dari Minix. Minix adalah sistem UNIX kecil yang 

dikembangkan oleh Andrew S. Tanenbaum, seorang professor yang menggeluti 

penelitian masalah OS dari Vrije Universitiet, Belanda. 

 Di Suoen Tasvalta, Republik Finlandia, seorang mahasiswa bernama Linus 

Torvalds mengikuti mata kuliah Unix dalam bahasa pemrograman C. Saat itu 

Linus menggunakan sistem operasi mini berbasiskan Unix bernama Minix. Dia 

merasa bahwa Minix mempunyai banyak kelemahan, dan Ia berkeyakinan mampu 

untuk membuat lebih baik dari itu. Di usia 23, dia mulai mengotak-atik kernel 

Minix dan menjalankan di mesin Intel x86. 

 Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada 

bulan Oktober 1991 tanggal 5, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu 0.02 

yang hanya dapat menjalankan bash (GNU Bourne Again Shell) dan gcc (GNU C 

Compiler). Sekarang Linux adalah sistem UNIX yang lengkap, bisa digunakan 

untuk jaringan (networking), pengembangan software, dan bahkan untuk 

keperluan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih 

murah jika dibandingkan dengan OS komersial, dengan kemampuan yang setara 

atau bahkan lebih. Linux bukan lagi suatu OS turunan Unix yang text based, tapi 
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sudah berubah menjadi OS yang memiliki GUI yang lebih indah dan fleksible 

daripada Microsoft Windows.[4] 

2.3  Virtual machine 

 Mesin Virtual pada mulanya didefinisikan oleh Gerard J. Popek dan 

Robert P. Goldberg pada tahun 1974. Mesin Virtual machine tersebut merupakan 

sebuah duplikat efektif yang tertutup dari mesin yang asli. Pada era modern ini 

mesin virtual dapat  meniru serta menggambarkan secara spesifik dari sesuatu 

yang nyata meskipun tanpa perangkat asli.  

 Mesin virtual system merupakan sebuah perangkat berupa system platform 

dimana perangkat tersebut berfungsi sebagai pengoperasian sebuah sistem. 

Sedangkan mesin virtual proses diciptakan sebagai perintah dalam pengoperasian 

program tertentu pada komputer, dimana mesin tersebut memiliki batasan 

kemampuannya.  

Contoh Virtual machine 

1) Microsoft Virtual PC 

2) Microsoft sebagai pendia OS Yang terbesar juga mempunyai software 

Virtual komputer. Tapi baru-baru ini namanya berubah menjadi Windows 

Virtual PC. Yang mempunyai beberapa fitur-fitur yang lebih baru. 

3) VMware 

VMware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat di jalankan 

pada MicrosoftWindows, linux dan Mac OSX secara langsung tanpa perlu 

tambahan dasar sistem operasi. 

4) Oracle VM VirtualBox 

Orancle VM VirtalBox adalah perangkat lunak yang biasa di 

fungsionalkan dalam pengeksekusian tambahan pada sistem operasi 

utama. 

2.4 Jaringan Komputer 

 Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan 

peralatan lainnya yang terhubung[5]. Bila sebuah komputer dapat membuat 

komputer lainnya restart, shutdown, atau melakukan kontrol lainnya, maka 
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komputer-komputer tersebut bukan autonomous ( tidak melakukan kontrol 

terhadap komputer lain dengan akses penuh). 

 Dua komputer, printer atau periferal yang terhubung dalam jaringan 

disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari 

dua unit komputer atau lebih, dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan, atau 

bahkan jutaan node yang saling terhubung satu sama lain. 

2.5 Topologi Jaringan 

 Topologi jaringan atau arsitektur jaringan adalah salah satu aturan 

bagaimana menghubungkan komputer (node) satu sama lain secara fisik dan pola 

hubungan antara komponen-komponen yang berkomunikasi melalui media/ 

peralatan jaringan, seperti: server, workstation, hub/switch, dan pemasangan kabel 

(media transmisi data) 

 Ada beberapa jenis topologi yang terdapat pada hubungan komputer pada 

jaringan lokal area, seperti:  

2.5.1 Topologi Bus 

 Topologi bus adalah sebuah kabel coaxial yang dibentang untuk 

menghubungkan beberapa komputer. Penjelasan sederhana pada topologi bus 

ialah satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua 

ujung ditutup dengan “terminator” atau  terminating-resistance ( biasanya berupa 

tahanan listrik sekitar 60 ohm). 

 

Gambar 2. 1 Topologi Bus 

2.5.2 Topologi Ring 

 Topolgi ring adalah menghubungkan seluruh komputer ke dalam jaringan 

yang akan dihubungkan lagi pada sebuah cincin. Cincin ini memiliki fungsi yang 

sama dengan concentrator pada topologi star. Penjelasan sederhana ialah topologi 
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cincin menguntai sebuah media tranmisi dari satu terminal ke terminal lainnya 

hingga membentuk sebuah lingkaran dimana hanya memiliki satu jalur transmisi 

“satu arah”. Tiga fungsi yang diperlukan dalam topologi cincin : penyelipan data, 

penerimaan data, dan pemindahan data. 

 

           Gambar 2. 2 Topologi Ring 

2.5.3 Topologi Star 

 Karakteristik dari topologi jaringan adalah node (station) berkomunikasi 

langsung dengan station lain melalui central node (hub/switch), traffic data 

mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node (station) tujuan. Jika 

salah satu segmen kabel putus, jaringan lain tidak akan terputus. 

  

 

Gambar 2.3 Topologi Star 

 

2.5.4 Topologi Daisy-Chain (Linear)  

 Topologi ini merupakan peralihan dari topologi Bus dan topologi Ring, 

dimana tiap simpul terhubung langsung ke dua simpul lain melalui segmen kabel, 
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tetapi segmen terbentuk saluran, bukan lingkaran utuh. Antar komputer seperti 

terhubung secara seri.  

2.5.5 Topologi Tree/Hierachical 

 Tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. Stasiun yang 

kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya, sehingga jaringan 

sangat tergantung pada stasiun yang kedudukannya leb 

ih tinggi (hierachical topology) dan kedudukan stasiun yang sama disebut 

peer topology. 

 

 

Gambar 2.4 Topologi Tree 

2.5.6 Topologi Mesh dan Full Connected 

 Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antarsentral secara penuh. 

Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan Mesh adalah 

jumlah sentral dikurangi 1 (n-1, n = jumlah sentral). Tingkat kerumitan jaringan 

sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Di samping 

kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. 

 
Gambar 2.5 Topologi Mesh 
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2.6 Internet Protocol 

 Internet Protocol berada pada layer Internetwork atau Internet. IP 

merupakan kunci dari jaringan TCP/IP, agar dapat berjalan dengan baik maka 

semua aplikasi jaringan TCP/IP bertumpu kepada Internet Protocol. 

 IP adalah salah satu protokol penting dalam internet yang digunakan 

komputer untuk saling berkomunikasi[5]. IP bersifat connectionless protocol. Ini 

berarti IP tidak melakukan error detection dan error recovery. IP tidak dapat 

melakukan handshake (pertukaran control informasi) saat membangun sebuah 

koneksi, sebelum data dikirim. Padahal handshake merupakan salah satu syarat 

agar sebuah koneksi baru dapat terjadi. Dengan demikian, IP bergantung pada 

layer lainnya untuk melakukan handshake. 

 Protokol IP memiliki lima fungsi utama, yaitu: 

1. Mendefinisikan paket yang menjadi unit satuan terkecil pada transmisi 

data di Internet. 

2. Memindahkan data antara Transport Layer dan Network Interface 

Layer. 

3. Mendefinisikan skema pengalamatan Internet atau IP address. 

4. Menentukan routing paket. 

5. Melakukan fragmentasi dan penyusunan ulang paket. 

2.6.1 Internet Protocol versi 4 (Ipv4) 

 Saat ini banyak digunakan protokol IP versi 4. Sehingga IP address-nya 

pun sering disebut sebagai IP address versi 4. Setiap komputer yang ingin 

bergabung dengan internet harus memiliki suatu alamat yang unik. Alamat ini 

berbeda dengan MAC address yang terdapat pada ethernet card atau NIC lainnya. 

Inilah yang disebut dengan IP address atau alamat IP. 

 IP address adalah metode pengalamatan pada jaringan dengan memberikan 

sederet angka pada komputer (host), router, switch atau peralatan jaringan lainnya 

yang memiliki mac address. IP address merupakan identifikasi setiap host pada 

jaringan internet. Secara teori, tidak boleh ada dua host atau lebih yang tergabung 
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ke internet menggunakan IP address yang sama. Hal ini tidak sepenuhnya benar 

karena kasus-kasus ”pencurian” IP address seringkali terjadi. 

 Untuk memudahkan pembacaan dan penulisan, IP address telah 

direpresentasikan dalam bilangan desimal yang dipisahkan oleh titik atau disebut 

dotted-decimal format. Nilai desimal dari IP address inilah yang dikenal dalam 

pemakaian sehari-hari. Apabila setiap segmen dikonversikan ke bilangan desimal 

berarti nilai yang mungkin antara 0 hingga 255. contoh IP address sebagai berikut: 

01000100 10000001 11111111 0000001 

Jika dikonversikan kebilangan desimal menjadi: 

68.129.255.1 

Jangkauan alamat (range address) yang bisa digunakan adalah dari 

00000000 00000000 00000000 00000000 

Atau 

0.0.0.0 

Sampai dengan 

11111111 11111111 11111111 11111111 

Atau 

255.255.255.255 

 Dengan demikian, secara teori ada sebanyak 232 kombinasi IP address 

yang bisa dipakai di seluruh dunia. Jadi, jaringan TCP/IP dengan 32 bit address 

mampu menampung sebanyak lebih dari 4 milyar host. Pada kenyataannya ada 

sejumlah IP address yang digunakan untuk keperluan khusus. Contoh IP address 

khusus: 

 Network address 

 Broadcast address 

 Netmask address 

 Multicast address 

 Loopback (localhost) address 

 Default route address 

 

 Selain itu ada beberapa IP address yang tidak bisa digunakan untuk host-

host internet. IP address ini hanya digunakan untuk host-host di LAN. Kita bebas 
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menggunakan IP address di atas untuk keperluan jaringan lokal. Inilah yang 

disebut dengan private IP address (non routable IP address). Daftar IP address 

private dapat dilihat pada table,. 

2.6.2 Internet Protocol versi 6 (Ipv6) 

 IP versi 6 (IPv6) adalah standar Internet Protocol generasi baru yang telah 

di standarisasi oleh IETF dalam dokumen rfc2460 sejak tahun 1998. IPv6 yang 

memiliki kapasitas address raksasa (128 bit), mendukung penyusunan address 

secara terstruktur, yang memungkinkan Internet terus berkembang dan 

menyediakan kemampuan routing baru yang tidak terdapat pada IPv4. IPv6 

memiliki tipe address anycast yang dapat digunakan untuk pemilihan route secara 

efisien. Selain itu IPv6 juga dilengkapi oleh mekanisme penggunaan address 

secara local yang memungkinkan terwujudnya instalasi secara Plug&Play, 

serta menyediakan platform bagi cara baru pemakaian Internet, seperti dukungan 

terhadap aliran datasecara real-time, pemilihan provider, mobilitas host, end-to-

end security, ataupun konfigurasi otomatis. 

 Protokol IPv6 ini memiliki beberapa fitur baru yang merupakan perbaikan 

dari IPv4 dengan beberapa fitur-fitur diantaranya : 

 Memiliki format header baru. Header pada IPv6 memiliki format baru 

yang didesain untuk menjaga agar overhead header minimum, dengan 

menghilangkan field-field yang tidak diperlukan serta beberapa field 

opsional. Perbandingan IP v 4 dan IP v 6 yang ditempatkan setelah 

header IP v 6. Header IPv6 sendiri besarnya adalah dua kali dari besar 

header dari IPv4. 

 NB: header dari IPv4 dan 6, IPv4 header ada 20 octet (1 oktet 8 bit) 

dan 12 basic header fields (liat digambar atas..selain option dan 

padding…ada 12 kolom = fields), yang diikuti oleh field option dan 

data portion (biasanya segment dari transport layer). Sedangkan IPv6 

ada 40 oktet dan 3 IPv4 basic header fields (version, source addr, dan 

dest addr), dan 5 additional header fields. 

 Range Alamat yang sangat besar. IP v 6 memiliki 128-bit atau 16-byte 

untuk masing-masing alamat IP source dan destination. Sehingga 

secara logika IP v 6 dapat menampung sekitar 3.4 x 1038 
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kemungkinan kombinasi alamat. Pengalamatan secara efisien dan 

hierarkis serta infrastruktur routing Alamat global dari IPv6 yang 

digunakan pada porsi IP v 6 di Internet, didesain untuk menciptakan 

infrastruktur routing yang efisien, hierarkis, dan mudah dipahami oleh 

pengembang. 

 Konfigurasi pengalamatan secara stateless dan statefull. IPv6 

mendukung konfigurasi pengalamatan secara statefull, seperti 

konfigurasi alamat menggunakan server DHCP, atau secara stateless 

yang tanpa menggunakan server DHCP. Pada konfigurasi kedua, host 

secara otomatis mengkonfigurasi dirinya sendiri dengan alamat IP v 6 

untuk link yang disebut dengan alamat link-lokal dan alamat yang 

diturunkan dari prefik yang ditransmisikan oleh router local. 

 Built-in security. Dukungan terhadap IPsec memberikan dukungan 

terhadap keamanan jaringan dan menawarkan interoperabilitas antara 

implementasi IPv6  yang berbeda. 

 Dukungan yang lebih baik dalam hal QoS. Pada header IP v 6 terdapat 

trafik yang di identifikasi menggunakan field Flow Label, sehingga 

dukungan QoS dapat tetap diimplementasikan meskipun payload 

paket terenkripsi melalui IPsec. 

 Protokol baru untuk interaksi node. Pada IPv6 terdapat Protokol 

Neighbor Discovery yang menggantikan Address Resolution Protokol. 

 Ekstensibilitas. IPv6 dapat dengan mudah ditambahkan fitur baru 

dengan menambahkan header ekstensi setelah header IP v 6. Ukuran 

dari header ekstensi IPv6 ini hanya terbatasi oleh ukuran dari paket 

IPv6 itu sendiri. 

 Otomatisasi berbagai setting / Stateless-less auto-configuration 

(plug&play) Address pada IPv4 pada dasarnya statis terhadap host. Biasanya 

diberikan secara berurut pada host. Memang saat ini hal di atas bisa dilakukan 

secara otomatis dengan menggunakan DHCP(Dynamic Host Configuration 

Protocol), tetapi hal tersebut pada IPv4 merupakan fungsi tambahan saja, 

sebaliknya pada IPv6 fungsi untuk mensetting secara otomatis disediakan secara 
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standar dan merupakan defaultnya. Pada setting otomatis ini terdapat 2 cara 

tergantung dari penggunaan address, yaitu setting otomatis stateless dan statefull. 

1) Setting Otomatis Statefull

Cara pengelolaan secara ketat dalam hal range IP address 

yang diberikan pada host dengan menyediakan server untuk pengelolaan 

keadaan IP address, dimana cara ini hampir mirip dengan cara DHCP pada 

IPv4. Pada saat melakukan setting secara otomatis, informasi yang 

dibutuhkan antara router, server dan host adalah ICMP (Internet Control 

Message Protocol) yang telah diperluas. Pada ICMP dalam IPv6 

ini, termasuk pula IGMP (Internet Group management Protocol) yang 

dipakai pada multicast pada IPv4. 

2) Setting Otomatis Stateless

Pada cara ini tidak perlu menyediakan server untuk 

pengelolaan dan pembagian IP address, hanya mensetting router saja 

dimana host yang telah tersambung di jaringan dari router yang ada pada 

jaringan tersebut memperoleh prefix dari address dari jaringan tersebut. 

Kemudian host menambah pattern bit yang diperoleh dari informasi yang 

unik terhadap host, lalu membuat IP address sepanjang 128 bit dan 

menjadikannya sebagai IP address dari host tersebut. Pada informasi unik 

bagi host ini, digunakan antara lain address MAC dari jaringan 

interface.Pada setting otomatis stateless ini dibalik kemudahan 

pengelolaan, pada Ethernet atau FDDI karena perlu memberikan 

paling sedikit 48 bit (sebesar address MAC) terhadap satu jaringan, 

memiliki kelemahan yaitu efisiensi penggunaan address yang buruk. 

2.7 Squid Proxy Server 

Squid merupakan mesin caching proxy untuk client Web, seperti HTTP, 

HTTPS, FTP, gopher dan layanan lainnya. Squid mampu menurunkan konsumsi 

bandwidth yang berpengaruh terhadap percepatan waktu respons suatu domain. 

Ini dikarenakan squid melakukan caching ke halaman web dan menggunakan 

reload halaman yang sering dikunjungi. Squid memiliki banyak sekali akses yang 

dapat menambah kecepatan server. Squid bekerja menyimpan metadatam 

terutama pada situs yang sering diakses oleh client. Metadata tersebut disimpan di 
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harddisk di direktori cache pada suatu sistem. Squid mampu melayani look up 

pada domain name system. 

 Squid sebagai software proxy server open source dengan banyak fitur yang 

ditawarkan, juga mendukung service SSL, extensice access controls, dan loging 

request yang sangat lengkap. Menggunakan Internet Cache Protocol yang sangat 

ringan, Squid cache dapat disusun dengan format hirarki atau mesh untuk 

menghemat bandwithd pada suatu sistem jaringan. 

2.8 LDAP (Light Wight Directory Access Protocol) 

 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) adalah sebuah protokol 

yang mengatur mekanisme pengaksesan layanan direktori (Directory Service) 

yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan banyak informasi seperti informasi 

tentang people, organizations, roles, services dan banyak entitas lainnya[8]. 

 LDAP berbasiskan pada standar X.500 untuk directory sharing, tetapi 

sedikit lebih kompleks dan membutuhkan resource yang lebih. Karena itulah, 

LDAP terkadang dianggap sebagai “X.500 Lite”, artinya LDAP bagaikan X.500 

yang ringan. Seperti halnya X.500, LDAP mengorganisasikan informasi secara 

hirarki dengan menggunakan direktori direktori data. Direktori direktori ini dapat 

menyimpan berbagai macam informasi dan bahkan dapat digunakan seperti NIS 

(Network Information Service), yang memungkinkan siapapun dapat mengakses 

account mereka dari komputer manapun dalam suatu jaringan yang terdapat 

LDAP server. 

 Dalam beberapa kasus, LDAP digunakan untuk keperluan sederhana 

sebagai Address Book directory, yang memungkinkan user atau pengguna dengan 

mudah mengkases contact information user lainnya. Namun LDAP sangat 

fleksibel dari pada Address Book tradisional. karena LDAP mampu 

mereferensikan suatu query informasi ke LDAP server LDAP server lainnya 

didunia. Bagaimanapun juga , LDAP umumnya digunakan dalam individual 

organizations, seperti universitas, departemen pemerintahan , dan perusahaan 

perusahaan. LDAP bekerja dalam konsep client server system. 
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LDAP server dapat menggunakan berbagai macam jenis database backend 

untuk menyimpan direktori data, yang masing-masing dioptimize untuk proses 

operasi membaca yang cepat dan mudah. Ketika aplikasi LDAP client terhubung 

ke suatu LDAP server, client dapat melakukan query suatu direktori data ataupun 

mencoba memodifikasinya. Dalam kasus query, server akan menjawab query dari 

client atau jika server tidak dapat menjawab secara lokal, maka server dapat 

mereferensi ke suatu LDAP server yang memiliki jawaban. Jika client mencoba 

memodifikasi informasi suatu direktori data LDAP, server memverifikasi bahwa 

user benar-benar memiliki ijin untuk melakukan perubahan dan kemudian 

menambahkan atau mengupdate informasi. 

 


