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SUMMARY

MEMBANGUN SISTEM LAYANAN SERVER SEBAGAI PENGELOLA
JARINGAN PADA KANTOR KELURAHAN KRENDANG BERBASIS LINUX

DEBIAN
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Description :
Ilmu komputer telah menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dipelajari seiring dengan perkembangan penggunaan
komputer itu sendiri. Salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu jaringan komputer. Seiring meningginya
penggunaan jaringan internet, dampak negatif pun bermunculan seperti kasus pornografi, judi, kekerasan, dan phising.
Namun, penanganannya belum terakomodir dengan baik. Sehingga pemerintah mencoba untuk membuat suatu program
dengan cara menggalakkan “Internet Sehat”. Di dalam dunia internet yang bersifat negatif dalam penggunaannya
haruslah dibatasi dengan menabahkan konfigurasi Proxy Server dengan meng-install paket “squid3” pada Linux Debian
dan ubah beberapa sintak didalam file “/etc/squid/squid.conf”. Untuk memudahkan user dalam hal pengkoneksian
jaringannya, dibuatlah peminjaman IP Address yang dalam hal ini diberikan oleh server dimana pengkonfigurasiannya
menggunakan DHCP Server dengan meng-install paket “dhcp3-server” pada Linux Debian dan ubah beberapa sintak
didalam file “/etc/dhcp/dhcpd.conf”. Kemudian untuk mengetahui kapan dan berapa lama user dapat menggunakan
fasilitas DHCP dari server, kita dapat lihat pada file “/var/lib/dhcp/dhcpd.leases”. Untuk user bisa meng-edit,
menyimpan dan mengambil datanya didalam server, dibutuhkannya konfigurasi Samba Server dengan meng-install
paket “samba smbclient” di Linux Debian dan ubah beberapa sintak didalam file “/etc/samba/smb.conf”. Kemudian
untuk kita dapat mengetahui koneksi tersebut berhasil, dapat dilihat pada file “# testparm”. Kesimpulan yang didapat
dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan Proxy Server sebagai internet filtering, DHCP Server sebagai pemberi IP
Address secara otomatis ke client, dan Samba Server sebagai penjembatan sharing data antara Linux dan Windows maka
kita dapat mengetahui bahwa Linux Debian merupakan sistem operasi yang sangat baik untuk dijadikan server dalam
suatu jaringan komputer karena memiliki fasilitas yang memadai diantaranya DHCP, Samba dan Proxy Server. Selain
itu pula, Sistem Operasi Linux Debian ternyata User Friendly, Hardware Friendly, Architecture Independent, Kernel
Independent, Free Software, Free Security Update. Atas dasar pemikiran diatas, dapat dikatakan bahwa Linux lebih baik
dari pada Windows dari segala hal. Dengan pertimbangan dan pemahaman yang telah diuraikan diatas maka Penelitian
ini membahas sebuah jaringan komputer yang menggunakan Sistem Operasi Linux yang berbasiskan Debian yang akan
dijadikan sebuah layanan DHCP, Samba, dan Proxy Server.
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