PERSIAPAN UKK TKJ 2019 SMK HANG NADIM BATAM
A. Menginstall Debian 7.8 (lihat tutorial Install Debian 7.8 Server)
B. Install Aplikasi yang dibutuhkan:
1. apache2
= untuk web server
2. bind9
= untuk DNS Server
3. isc-dhcp-server
= untuk dhcp server
4. php5
= php untuk apache
5. php5-mysql
= php untuk sql
6. mysql-server
= untuk database server
7. ssh
= untuk hak akses server
8. phpmyadmin
= untuk basis data
9. cups
= untuk print server
10. proftpd
= untuk ftp server
11. samba
= untuk sharing data
12. postfix
= untuk mail server
13. dovecot
= untuk membuka email disisi klient
14. squirrelmail
= untuk aplikasi email
15. cacti
= untuk monitoring jaringan
C. Install dan Konfigurasi
Sebelum melakukan Install aplikasi masuk ke server Debian dengan perintah:

1. Install aplikasi “apache2” untuk Web Server dengan memasukan perintah:
Lakukan test di computer Client dengan memasukan IP Address di URL bar. (untuk hal ini IP address
client harus satu segmen dengan IP Address Server). jika muncul seperti berikut ini, maka Web Server
sudah OK.

2. Install aplikasi “bind9” untuk DNS dengan memasukan perintah:
3. Konfigurasi DNS dengan memasukan perintah:
a. Atur Konfigurasi seperti berikut (sesuaikan DNS anda)

b. Simpan Konfigurasi dengan menekan “CTRL+X” kemudian tekan tombol “Y” lalu “Enter”.
c. Masuk ke direktori bind dengan memasukan perintah:
d. Copy direktori local ke directori “forward” dan direktori 127 ke “reverse” dengan menambahkan
perintah:

e. Atur “db.forwar” yang telah di copy dengan memasukan perintah:
f. Atur seperti berikut ini (sesuaikan domain dan IP anda):

g. Simpan Konfigurasi dengan menekan “CTRL+X” kemudian tekan tombol “Y” lalu “Enter”.
h. Masukan lagi perintah untuk mengatur “db.reverse”:
i.

Atur “db.reverse” seperti berikut ini (sesuaikan domain dan IP anda):

j. Simpan konfigurasi dengan menekan tombol “CTRL+X” kemudian tekan tombol “Y” lalu “Enter”.
k. Restart “bind9” dengan memasukan perintah berikut ini (pastikan status OK):

l.

Lakukan uji coba “DNS” dengan mengetikan perintah berikut: (pastikan DNS sinkron dengan IP
address Server anda).

m. Lakukan juga pengujian di computer client dengan cara mengetikan “DNS” pada URL bar, seperti
berikut ini:

4. Restart “apache2” dan “bind9” dengan memasukan perintah:

5. Install aplikasi “proftpd” dengan memasukan perintah:
a. Buat direktori untuk semua file dari user ftp, dan buat hak akses agar client dapat mengupload file.

b. Buat user baru dengan memasukan perintah:

c. Tambahkan perintah:
(sesuaikan dengan user yang sudah ditambahkan).
d. Edit file “proftpd” dengan perintah:
e. Ganti server name “Debian” menjadi domain anda seperti berikut:

f. Cari baris “DefaultRoot” ganti sesuai folder path yang dituju, contoh: “/home/tkj” dan hilangkan
tanda “#” di awal.

g. Simpan konfigurasi dengan menekan tombol “CTRL+X” kemudian tekan “Y” lalu “Enter”.
h. Restart proftpd dengan memasukan perintah:

i.

(pastikan ftp OK).
Test “FTP” di Client dengan cara memasukan di URL browser: ftp://192.168.10.1 atau
ftp://ukktkjsmkhn.net (sesuaikan dengan IP dan domain anda).

j.

Masukan “username” dan “password” lalu OK; maka muncul halaman berikut:

k. Test juga di “Eksplorer Client”: dengan memasukan ftp://192.168.10.1 pada “addresbar”.

l.

Masukan “username” dan “password”, kemudian klik “Log On”, kemudian tambahkan sebuah
folder atau file yang akan dishare.

6. Konfigurasi “DHCP Server”
a. Install “isc-dchp-server” dengan perintah:
b. Konfigurasi “DHCP” dengan perintah:
c. Atur Konfigurasi seperti berikut:

(sesuaikan dengan IP address dan domain anda)
d. Masukan perintah:
e. Tambahkan Ethernet yang akan dijadikan “DHCP” seperti berikut:

7. Install “ssh server” dengan perintah:
Atur hak akses user dengan memasukan perintah:

KONFIGURASI PRINT SERVER DI DEBIAN 7.8
1. Install Aplikasi “CUPS” dengan memasukan perintah:
2. Konfigurasi dengan memasukan perintah:
Pada baris Paling Atas tambahkan tulisan berikut:

Cari tag <Location> lalu Uncomment dan Sesuaikan agar menjadi seperti berikut:

3. Simpan Konfigurasi dan Restart “CUPS” dengan perintah:

Pastikan printing system: cupsd status OK.
4. Instal samba dengan perintah:
a. Konfigurasi samba dengan memasukan perintah:
root@tkj: /home/tkj# nano /etc/samba/smb.conf
b. Pada bagian Authentication ganti:

c. Dalam halaman yang sama pada bagian “Printing” hilangkan tanda pagar pada “load printers =
yes”

d. Masih dalam halaman yang sama cari kata “printing = cups” dan “printcap name = cups” hilangkan
tanda” ; ” di awal:

e. Kemudian pada bagian Share Definition
Atur seperti ini:

f. Lalu tambahkan paling bawah:

g. Restart samba dengan perintah:

h. Lalukan Test “samba server” Buka menu “Run” kemudian masukan \\192.168.10.1

MENAMBAHKAN PRINTER:
1. Hubungkan Printer ke Server Debian (posisi printer ON).
2. Dari computer Client buka alamat: http://192.168.2.1:631

3. Masuk ke menu “Administration”, lalu pilih “Add Printer”:

4. Jika diminta “username” dan “password” masukan user “root” dan password sesuai password root
server.

5. Pilih printer, Seperti contoh: HP Printer Klik “Continue”

6. Masukan URL Printer:

7. Masukan nama printer dan Centang “Share This Printer” Klik “Continue”:

8. Pilih Seri Printer:

9. Klik “Set Default Option”

10. Copy Link Printer:
11. Konfigurasi di Client Windows: Masuk ke “Setting”, lalu pilih “Device”, kemudian
“Printers&Scanner”, lalu pilih “Add Printer”, pilih “select printer by name”.
Lalu paste URL yang telah dicopy tadi.
12. Arahkan ke Lokasi dimana Driver disimpan, dan ikuti langkahnya seperti menginstall Printer
biasanya.
13. Penambahan printer selesai, pilih “printer test page” untuk mencoba printer.

KONFIGUASI MAIL SERVER:
1. Install “Postfix” dengan perintah:
2. Install “pop dan imap” dengan perintah:
3. Install “Squirrelmail” dengan perintah:
4. Konfigurasi “postfix” dengan perintah:
a. Tambahkan paling bawah :
b. Masukan perintah:
c. Tambahkan baris paling bawah:
d. Masukan perintah:
e. Atur Konfigurasi:

f. Tambahkan user baru:

g. Restart “postfix” dengan memasukan perintah:

h. Install “dpkg-reconfigure postfix” dengan perintah:
Pilih OK

Pilih Internet Site

Pilih OK

Biarkan kosong lansung OK

Lansung OK

Pilih No

Tambahkan IP Address 0.0.0.0/0

Pilih Yes

Pilih OK sampai tampilan berikut:

5. Restart “dovecot” dengan perintah:

6. Restart “Postfix”

7. Test kirim email dengan melakukan perintah berikut:

8. Jalankan “mail” pada computer client dengan cara mengetikan “mail.ukktkjsmkhn.net” di URL
browser:

9. Masukan “name” dan “password” sehingga muncul halaman email seperti berikut:

10. Coba balas email “user1” dengan cara klik “Compose” dan isikan tujuan email:

KONFIGURASI MONITOR JARINGAN
1. Install Aplikasi “cacti” degan perintah:
2. Lakukan Instal cacti di Komputer Client
a. Dengan memasukan “192.168.10.1/cacti” atau “ukktkjsmkhn.net/cacti” pada URL Browser.
Lalu klik Next

b. Kemudian Install Baru dan Klik Next:

Pada halaman berikutnya klik finis
c. Login ke aplikasi “cacti”: Masukan User Name=“admin” Password=“admin” kemudian klik
“login”, system meminta untuk memasukan password baru, masukan password klik “save”.

d. Berikut halam Console Cacti:

MENAMBAHKAN CONTEN WEB:
Memasukan Content Web Server dapat dilakukan langkah-langkah berikut:
1. Login ke Server dengan menggunakan “WinSCP” atau “File Zilla”.

2. Klik Login sehingga muncul halaman server:
3. Upload Kontent Web dengan cara Drag ke direktori “/root/var/www”

