
5 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini menjabarkan tentang dasar - dasar teori sebagai pendukung secara 

teknis dalam pengerjaan sistem management server terpusat menggunakan ansible 

yang meliputi : Jaringan telekomunikasi , teori dasar komputer jaringan, Sistem 

Operasi, serta Server, Ansible dan Software penunjang lainnya.  

2.1. Jaringan Telekomunikasi 

Komunikasi sebagai proses menampilkan, mengubah, menginterpretasikan, 

atau mengolah informasi antara manusia atau mesin. Proses ini melibatkan suatu 

pengiriman ( transmitter ), penerima ( receiver ), dan sebuah medium transmisi 

untuk tempat mengalirnya informasi. Sehingga jaringan telekomunikasi diartikan 

sebagai suatu sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas - fasilitas yang 

dirancang untuk membawa trafik dari beragam sumber telekomunikasi.  

Perkembangan teknologi telekomunikasi terasa semakin cepat, terutama 

dengan pesatnya kemajuan teknologi komputer dan informatika. Dan seiring 

dengan bertambahnya tahun, komunikasi tanpa kabel (wireless) cukup diminati di 

berbagai negara sebagai salah satu solusi untuk mencukupi kebutuhan sarana 

telekomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi (infokom) berkembang 

semakin pesat didorong oleh Internet protocol ( IP ) dengan berbagai aplikasi baru 

dan beragam layanan multimedia. Infrastruktur infokom terdiri dari public 

switched data network ( PSDN ) dan public switched telephone network ( PSTN ), 

namun hingga kini tulang punggung infokom masih banyak berpijak pada jaringan 

PSTN. (Waloeya Jati, 2012). 

2.2. Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangakaian yang terdiri 

dari dua atau lebih komputer. Komputer-komputer ini akan dihubungkan satu 

sama lain dengan sebuah sistem komunikasi. Dengan jaringan komputer ini, setiap 

penggunaka komputer yang terjaring dalamnya akan dapat saling tukar menukar 
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data, program dan sumber daya komputer lainnya seperti media penyimpanan, 

printer, dan lain-lain. 

 Jaringan Komputer yang menghungkan komputer-komputer pada lokasi 

berbedab dapat dimanfaatkan untuk mengirim surat elektronik (email), mengirim 

file data (upload), dan mengambil file dari tempat lain (download), serta sebagai 

kegiatan akses informasi pada lokasi yg terpisah. 

 Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setip bagian dari komputer akan 

meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta atau menerima 

layana disebut klien (client) dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut 

pelayan (server). Arsitektur ini disebut dengan sistem Client-Server dan 

digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. 

 

2.2.1. Jenis - Jenis Jaringan 

 Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibedakan menjadi 4 yaitu : 

1. Bedasarkan Distribusi Sumber Informasi/Data 

  Jaringan Terpusat 

  Jaringan ini terdiri dari komputer client dan server. Pada jaringan terpusat, 

komputer client berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber 

informasi/data yang berasal dari komputer server. 

 

Gambar 2.1 Topologi Jaringan Terpusat 

  Jaringan Terdistribusi 

  Jaringan terditribusi merupakan perpaduan antara beberapa jaringan 

terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang salaing berhungan 
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dengan client yang membentuk sistem jaringan tertentu. 

 

 

Gambar 2.2 Topologi Jaringan Terdistribusi 

 

 

 

2. Berdasarkan Jangkaun Geografis 

  Jaringan LAN (Local Area Network) 

  Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan 2 komputer 

atau lebih dalam cakupan, misal laboratorium, serta dalam 1 warnet. 

 

Gambar 2.3 Topologi Jaringan LAN 
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  Jaringan MAN (Metropolitan Area Network) 

  Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup 1 kota besar, beserta 

derah setempat, misal jaringan telpon lokal, sistem telpon seluler, serta jaringan 

relay beberapa ISP internet. 

 

Gambar 2.4 Topologi Jaringan MAN 

 

 

  Jaringan WAN (Wide Area Network) 

  Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia, misal 

jaringan PT. Telkom, PT. Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Setelindo, 

Telkomsel, dan masih banyak lagi. 

 

Gambar 2.5 Topologi Jaringan WAN 
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3. Berdasarkan Hubungan tiap komputer dalam memproses data. 

  Jaringan Client-Server 

  Pada jaringan ini terdapat 1 atau beberapa komputer server dan client. 

Komputer aka berubah-ubah menjadi komputer server atau pun menjadi 

komputer client melalui software jaringan pada protokolnya. 

Gambar 2.6 Topologi Jaringan Client-Server 

 

 

 

  Jaringan Peer-to-Peer 

  Pada jaringan ini tidak dapat komputer server maupun client karena 

semua komputer dapat melakukan pengiriman atau pun penerimaan informasi 

sehingga semua komputer berfungsi sebagai client, sekaligus sebagai server. 

 

Gambar 2.7 Topologi Jaringan Peer-to-peer 
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4. Berdasarkan Media Transmisi Data 

  Jaringan Berkabel (Wired Network) 

  Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer 

lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaaringan berfungsi 

untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer 

jaringan. 

 

  Jaringan Nirkabel (Wireless Neetwork) 

  Merupakan jaringan dengan medium gelombang elektromagnetik. Pada 

jaringan ini tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer 

karena menggunakan gelombang elekromagnetik yang akan mengirimkan 

sinyal informasi antar komputer jaringan.  

 

5. Berdasarkan Topologi 

  Topologi Bus 

  Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara 

berantai dengan prantara suatu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal 

jenis koaxial. 

 

Gambar 2.8 Topologi Bus 

 

  Topologi Bintang/Star 

  Topologi Star merupakan topologi yang paling sering digunakan. Pada 

topologi ini kendali akan terpusat dan semua link harus melewati pusat untuk 

menyalurkan data tersebut kesemua komputer yang dipilihnya. 
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Gambar 2.9 Topologi Star 

 

  Topologi Cincin 

  Jaringan dengan topologi ring akan mirip dengan topolgi bus, tetapi 

setiap ujungnya akan saling berhubungan membantuk suatu lingkaran. 

 

Gambar 2.10 Topologi Ring 

  Topologi Mesh 

  Jaringan dengan topologi mesh masih mempunyai jalur ganda dari setiap 

prangakat pada jaringan. Semakin banyak jumlah komputer yang terpasang 

semakin sulit cara pemasangannya karena jumlah kabel yang harus terpasang 

menjadi berlipat ganda. 
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Gambar 2.11 Topolgi Mesh 

  Topologi Pohon/Tree 

Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara toplogi star dan 

topologi bus. Topologi pohon terdiri ata kumpulan topologi star yang 

dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Topologi Pohon/Tree 

( Sumber : “Computer Networking”. Yohan jati waloeya )
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2.3. Sistem Operasi 

2.3.1. Linux 

 Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer 

bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat 

lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber 

terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, 

digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. 

Nama "Linux" berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 

1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya 

berasal dari sistem operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard 

Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif 

GNU/Linux. 

Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server, dan didukung oleh 

perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, 

IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux 

digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras 

komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem benam seperti 

pembaca buku elektronik, sistem permainan video (PlayStation 2, PlayStation 3 

dan XBox), telepon genggam dan router. Para pengamat teknologi informatika 

beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada 

vendor (vendor independence), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas 

yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan 

kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti 

Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model 

pengembangan perangkat lunak sumber terbuka (opensource software). 

Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah distribusi Linux (Linux 

distribution) atau distro Linux umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat 

lunak pendukung seperti server web, bahasa pemrograman, basisdata, tampilan 

desktop (desktop environment) seperti GNOME,KDE dan Xfce juga memiliki 
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paket aplikasi perkantoran (office suite) seperti OpenOffice.org, KOffice, 

Abiword, Gnumeric dan LibreOffice.( Athailah, 2012) 

2.3.2. Ubuntu 12.04 LTS 

Ubuntu 12.04  LTS adalah sebuah versi Distro yang dirilis pada Tahun 2012 

pada Bulan April, Distro ini merupakan Distro dengan Label LTS (Long Term 

Support) artinya Distro ini layak / sangat disarankan untuk digunakan, karena 

dilihat dari kestabilan / kenyamanan dalam penggunaannya. 

Berikut adalah beberapa fitur / kelebihan yang dimiliki oleh ubuntu 12.04 LTS : 

 Peningkatan antarmuka untuk Unity (versi 5.10) yang membawa kinerja yang 

lebih baik dan pengguna sekarang dapat menggunakan Dash untuk mencari 

video, baik lokal maupun online (YouTube, Vimeo, dll). 

 Peningkatan dukungan multi-monitor. 

 X.org v 7.6 / Xorg Server v 1.11.4 / GNOME 3.4.1 

 The HUD baru memungkinkan pengguna untuk lebih cepat melakukan 

tindakan yang diinginkan tanpa mencari di dalam menu. HUD dapat 

diaktifkan dengan menekan tombol ALT. 

 Rilis ini didasarkan pada kernel 3.2.x yang membawa dukungan perangkat 

lebih dan perbaikan kinerja. 

 Adapun aplikasi standar, Ubuntu 12,04 LTS Precise Pangolin dilengkapi 

dengan LibreOffice 3.5.2, Firefox 11, Thunderbird 11.0.1, Nautilus 3.4.1, 

Banshee diganti dengan Rhythmbox karena masalah stabilitas, dll. 

2.4. Server 

2.4.1. Pengertian Server 

 Server sesuai dengan namanya bisa diartikan sebagai pelayan pada suatu 

jaringan komputer. Server adalah komputer yang berfungsi untuk melayani, 

membatasi, dan mengontrol akses terhadap client-client dan sumber daya pada 
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suatu jaringan komputer. Server didukung spesifikasi/kemampuan hardware yang 

besar, server juga menggunakan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai 

sistem operasi jaringan.  

Umumnya, di dalam sistem operasi server terdapat berbagai macam layanan 

yang menggunakan arsitektur client/server. Contoh dari layanan server adalah 

DHCP, Mail Server, HTTP Server, FTP Server, DNS server, dan lain sebagainya. 

Setiap sistem operasi server umumnya membundel layanan - layanan tersebut, 

meskipun pihak ketiga dapat pula membuat layanan tersendiri. Setiap layanan 

tersebut akan merespon request dari client. Sebagai contoh, DHCP client akan 

memberikan request kepada server yang menjalankan layanan DHCP Server ; 

ketika sebuah client membutuhkan alamat IP, klien akan memberikan request 

kepada server, dengan bahasa yang dipahami oleh DHCP Server, yaitu protokol 

DHCP itu sendiri. (Sofana Iwan, 2012). 

2.4.2. Jenis-Jenis Server 

1. Server Platform: Server platform adalah hardware atau software dasar 

untuk sistem yang bertindak sebagai mesin yang menggerakkan server.  

2. Server Applikasi: Juga dikenal sebagai jenis middleware, berfungsi 

sebagai pengolah perintah dari client dan database. 

3. Server Audio / Video : Menyediakan kemampuan multimedia ke situs web 

dengan membantu pengguna untuk menyiarkan streaming konten 

multimedia. 

4. Chat Server : Untuk menangani chatting beberapa user. 

5. Fax Server : Fax server memungkinkan user untuk mengirim dan 

menerima fax melalui jaringan komputer 

6. FTP Server : File Transfer Protocol Server untuk transfer data, dari atau 

ke client 

7. Groupware Server : Ini adalah software yang dirancang yang 

memungkinkan pengguna untuk bekerja sama, terlepas dari lokasi, melalui 

Internet atau intranet perusahaan dan berfungsi bersama-sama dalam 

suasana virtual. 

8. IRC Server : Internet Relay Chat server memungkinkan user untuk 

berdiskusi lewat jaringan. 
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9. List Server : Menyediakan cara yang lebih baik mengelola milis. Server 

dapat berupa diskusi interaktif terbuka untuk orang-orang atau daftar satu 

arah yang memberikan pengumuman, buletin atau iklan. 

10. Mail Server : Server yang bertugas untuk menangani e-mail. 

11. News Server: Ini berfungsi sebagai sumber distribusi dan pengiriman 

untuk banyak kelompok berita umum, didekati melalui jaringan berita 

USENET. 

12. Proxy Server : Proxy Server bertindak sebagai mediator antara client dan 

server diluar jaringan untuk menyaring/membatasi permintaan, 

meningkatkan kinerja koneksi dan sharing. 

13. Telnet Server : Untuk log on ke komputer host dengan cara remote dari 

komputer lain. 

14. Virtual Server : Virtual server adalah metode untuk mengurangi jumlah 

server fisik, jadi pada satu server fisik seolah-olah ada beberapa server. 

15. Web Server : Menyediakan konten ke web browser,  Web Server 

berkomunikasi menggunakan HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

 

2.5.  DevOps 

2.5.1.  Pengertian DevOps 

 DevOps dapat dikatakan sebagai campuran dari dua buah kata yaitu kata 

“development” dan kata “operations”. Kedua kata ini menunjukkan tugas-tugas 

yang berkaitan dengan dunia programming yaitu tugas developing atau 

mengembangkan yang biasanya dipegang oleh para developer dan tugas operating 

atau pengoperasian yang biasanya berkaitan dengan hal-hal operasional dan 

dipegang oleh staf IT. Tugasnya bisa seperti manajemen server atau mengunggah 

file koding. Staf IT juga kadang bertugas untuk mengetes kualitas suatu program 

(semacam QA atau Quality Assurance). 

 Setelah mendapat penjelasan singkat di atas tentang pengertian baik bagian 

developer maupun bagian operation, sekarang menjadi lebih mudah untuk 

memahami kegunaan alat DevOps. Tugas dan kegunaan DevOps adalah menjadi 

semacam jembatan penghubung yang menghubungkan bagian koding, server, dan 

tester. DevOps ini penting bagi perusahaan software developer yang memiliki 
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produk yang harus dirilis secara berkala. Dalam lingkungan DevOps, banyak hal 

yang harus diaktifkan secara otomatis agar programmer tidak usah melakukan 

tugas berulang-ulang. Dengan DevOps banyak hal yang dapat diaktifkan secara 

otomatis sehingga pastinya dapat menghemat waktu. Ada beberapa tools yang 

berkaitan dengan fungsi DevOps seperti yang sudah dijelaskan di atas. Beberapa 

yang dianggap mumpuni adalah sebagai berikut: Docker, Selenium, Jenkins, 

Bamboo, Travis CI, Chef, Puppets, dan pastinya adalah Ansible. 

(en.wikipedia.org/wiki/DevOps) 

 

2.5.2. DevOps Ansible 

Ansible adalah software DevOps yang telah diakuisisi oleh Red Hat, Inc. , 

sangat populer di kalangan system engineer, system administrator dan tentunya 

DevOps Engineer. Mengelola ratusan server tak akan lebih mudah tanpa Ansible. 

Dalam dunia software developing maupun programming, Ansible memberikan 

jalan untuk membuat penanganan server (meski dalam jumlah besar) menjadi 

lebih efisien. Ansible adalah perangkat lunak computer (software) yang bisa 

membantu seorang sistem administrator atau devops untuk melakukan otomatis 

servernya. Dengan Ansible, dapat melakukan deployment, dan update server. 

Ansible mampu terkoneksi dengan server semacam LDAP dan Karberos, lalu 

mengatur semua hal yang ada didalamnya. Sistem kerja Ansible tidak 

membutuhkan agen khusus melainkan hanya dengan koneksi SSH.  

 

 Dengan tool Ansible ini, akan membuat penangan server menjadi lebih 

otomatis dan simpel. Tidak diperlukan effort atau usaha secara manual. Jadi, 

secara singkat, Ansible adalah salah satu jenis CMT atau Configuration 

Management Tools yang dapat digunakan untuk mengubah proses infrastructure 

management atau menejemen infrastruktur dari suatu program dari manual 

menjadi otomatis. Selain itu, Ansible juga dapat digunakan untuk mengubah 

proses deployment atau penempatan dari manual ke otomatis. Terakhir, alat ini 

juga berfungsi untuk mengubah membuat configuration management atau 

menejemen konfigurasi dari suatu program dari manual menjadi otomatis. 
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Salah satu kelebihan Ansible yang menonjol jika dibandingkan dengan 

DevOps tools yang lainnya adalah cara kerjanya. Cara kerja tool Ansible ini 

tergolong mudah dilakukan. Saat menggunakan Ansible, alat ini akan secara 

otomatis terhubung dengan server. Kemudian, koneksi akan diproses 

menggunakan koneksi SSH. Sambungan ini akan menghasilkan push simple 

program yang sering juga disebut dengan istilah Ansible Modul. Saat tool Ansible 

sudah selesai digunakan, maka Ansible Modul ini akan secara otomatis terhapus 

dari server. 

 

 

 

2.6. SSH 

SSH (Secure Shell) adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk 

komunikasi data yang aman, login antarmuka baris perintah, perintah eksekusi 

jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Ini 

terkoneksi, melalui saluran aman atau melalui jaringan tidak aman, server dan 

klien menjalankan server SSH dan SSH program klien secara masing-masing. 

Protokol spesifikasi membedakan antara dua versi utama yang disebut sebagai 

SSH-1 dan SSH-2. 

Aplikasi yang paling terkenal dari protokol ini adalah untuk akses ke akun 

shell pada sistem operasi mirip Unix, tetapi juga dapat digunakan dengan cara 

yang sama untuk akun pada Windows. Ia dirancang sebagai pengganti Telnet dan 

protokol remote shell lainnya yang tidak aman seperti rsh Berkeley dan protokol 

rexec, yang mengirim informasi, terutama kata sandi, dalam bentuk teks, 

membuat mereka rentan terhadap intersepsi dan penyingkapan menggunakan 

penganalisa paket. Enkripsi yang digunakan oleh SSH dimaksudkan untuk 

memberikan kerahasiaan dan integritas data melalui jaringan yang tidak aman, 

seperti Internet. (id.wikipedia.org/wiki/SSH) 




